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1
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الـمــــــحـــتـــويـات

الـمـــــــحـــــــتـــــــويـات

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
كلمة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب         
تقرير مراقبي الحسابات
بيان الدخل المجمع
الميزانية العمومية المجمعة
بيان التدفقات النقدية  المجمع
بيانات التغيرات في حقوق الملكية المجمع
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

3

3

4

مـــجـــلـــس اإلدارة
واإلدارة الـتــنـفــيـذيــة

5

5

6

مـــجــلـــس اإلدارة
مـجلـس اإلدارة واإلدارة الـتـنــفــيــذيـة
واإلدارة  الـتـنـــفــيــذية
مـجلـس اإلدارة
السيد  /خالد عثمان العثمان            

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

السيد  /بدر جاسم السميط                

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /وليد عبد اللطيف النصف      

عضو مجلس إدارة

السيد  /بدر يوسف السلمان             

عضو مجلس إدارة

الشيخ  /علي العبد الله الخليفة الصباح    

عضو مجلس إدارة

اإلدارة الـتـــنــفـــيــذيـــة
السيد  /عبد العزيز عبد الله الحميضي    

نائب المدير العام

السيد  /محمد محجوب القاضي               

المدير المالي

مـــراقـــبـــو الـــحـــســابـــات

7

وليد عبد الله العصيمي     

العيبان والعصيمي وشركاهم /
عضو في إرنست أند يونغ

علي عبد الرحمن الحساوي  

  Rodlالشرق االوسط
برقان – محاسبون عالميون

7

8

كلــــمـــــة رئــــيـــــس
مـجـلــس اإلدارة
والعـضـو الـمــنــتــدب

9

9

حضرات الساده /مساهمي شركة أجيال العقارية الترفيهية
يسرني وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن نقـدم لكم التقرير السنوي لشركة "أجيال العقارية الترفيهية" لعام  ،2012والذي نوجز فيه أعمال
وإنجازات الشركة خالل العام المنصرم  .

واذا استعرضنا ما تحقق خالل السنة المالية المنتهية في  2012/12/31في مشاريع الشركة  ،والتي تعتبر سنة مفصليه حيث أنه تم االفتتاح
الرسمي للمشروع من قبل صاحب السمو أمير البالد المفدى بتاريخ لن يتكرر في  ، 2012/12/12وعليه نوجز لكم أهم األحداث خالل هذا العام.

مشروع الحمراء :
بذلت الشركة جهود سباقة مع الزمن إلنجاز األفضل من أجل دوله الكويت وأثمرت عن إكتمال أول ناطحة سحاب في دولتنا الحبيبة الكويت والتي
ً
ترقبا في المنطقة  ،وكان بدايتها استكمال مقاول المشروع السادة /الشركة األحمدية للمقاوالت والتجارة ألعمال
تعتبر من أكثر المشاريع
اإلنشاء في الربع األول من هذا العام والبدء بعملية التسليم للمشروع تدريجيا  ،وال يزال جاري متابعة بعض األعمال المتفرقة في المشروع
واستكمال المقاول للمالحظات الموقعية.

شهد شهر مايو  2012إفتتاح أحد عناصر المشروع األساسية وهو مركز الحمراء للتسوق  ،وقد تم إفتتاح أغلب المحالت تدريجيا خالل السنة،
حيث كان اإلقبال كبيرا على مركز التسوق مع إرتفاع نسبة االشغال .كما تم بتاريخ  2012/10/26افتتاح دور عرض السينما والتي تحتوي على
عدد ( )9صاالت سينمائية مختلفة األحجام وتشمل على قاعة عرض  VIPوتم تزويدها بأحدث التقنيات بما يتناسب مع تميز ومستوى الحمراء   .

أما بالنسبة ألهم مكونات المشروع  ،برج األعمال الذي يعد مثال للتحدي واإلنجاز كونه أطول مبنى خرساني بالشرق االوسط يحتوي على
 62طابق للمكاتب تتميز بسعة المساحة واإلطاللة الجميلة  ،فإنه جاري حاليا عملية التأجير فيه .فقد صمم البرج برحابة غير مسبوقة وتصميم فريد
من نوعه إذ يعتبر البرج من أطول المباني في العالم الغير متماثلة الشكل وتطلب بنائه على هذا النحو أساليب جديدة في بناء ناطحات السحاب.

ً
عموما ومن
وبناء على رغبة صاحب السمو أمير البالد لتحويل الكويت إلى مركز مالي  ،أتى هذا الصرح العمالق مساهمة من القطاع الخاص
الشركة خاصة في إنجاز رؤية سمو األمير على أرض الواقع .ففي تاريخ لن يتكرر تم بفضل من الله اإلفتتاح الرسمي لبرج الحمراء و مركز التسوق
الفاخر في األربعاء الموافق  2012/12/12برعاية صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله و رعاه وبحضور
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح األمين  ،حيث تقدم صاحب السمو أمير البالد المفدى بإزالة الستار عن اللوحة التذكارية
للمشروع  ،وحضور سموه شهادة لنجاحنا ونعتز بها أشد اإلعتزاز ولنا الشرف العظيم أنه شمل برعايته حفل االفتتاح.

مشروع األندلس :
ً
ً
مربعا  ،بمساحة بناء إجمالية قدرها  92,500متر مربع حيث أن طريقة البناء تعتمد
مترا
سيتم إنشاء "مشروع األندلس" على مساحة تقدر بـ 10,356
على تصميم بيئي متطور يضفي الرقي إلى المنطقة بأكملها وتتالئم مع تغير نمط الحياة وازدياد وعي المستهلكين .هذا وسوف يضيف
"مشروع األندلس" رصيدا من االنجازات المميزة المشهورة التي تعتبر حافزا قويا للنظر إلى مستقبل الكويت بتفاؤل بارز .هذا ونظرا لألزمة
اإلقتصادية العالمية  ،فقد قررت الشركة تأجيل أعمال اإلنشاء لحين الحصول على التمويل المطلوب إلنشاء المشروع بصورة مجدية  ،علما بأنه قد
تم استكمال  80%من أعمال التصميم.

10
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مجمـع أجيـال :
يعتبر مجمع اجيال التجاري من المجمعات الرائدة والمميزة في منطقة الفحيحيل  ،حيث أن نسبة اإلشغال فيه تصل الى  95%من المساحات
التجارية  .

حضرات الساده /المساهمين
المجمع للسنة المالية المنتهية في  2012/12/31للشركة
إن الميزانية العمومية لشركة أجيال العقارية الترفيهية تشير بجالء إلى الوضع المالي
ّ
األم "أجيال" وشركتيها التابعتين (شركة الحمراء العقارية وشركة الحمراء للسينما) إذ ُد ِم َجت ميزانيات الشركات الثالث ،وأظهرت نتيجة الدمج
ربح قدره  1,007,136دينار كويتي  ،في حين بلغت المصاريف اإلدارية والعمومية  989,793دينار كويتي  ،فيما بلغت األرباح الصافية الخاصة
بمساهمي الشركة األم مبلغ   217,832دينار كويتي  ،وبلغت ربحية السهم  1.24فلس للسهم الواحد.

وقد قرر مجلس اإلدارة التوصية إلى الجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام .2012

المجمعة انخفاضا في الموجودات بنسبة  61.21%من  330,608,712دينار كويتي عام  2011إلى
وقد أظهرت الميزانية العمومية
ّ
 128,237,670دينار كويتي عام  ، 2012وانخفاضا في قيمة حقوق المساهمين بنسبة  44.81%من  208,044,906دينار كويتي عام  2011إلى
 114,829,637دينار كويتي عام  ، 2012بسبب انفصال أصول وخصوم شركة الحمراء العقارية.

ً
ختاما أغتنم الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير إلى جميع الساده المساهمين والساده أعضاء مجلس االدارة وكافة الداعمين لهذه الشركة العريقة
 ،كذلك إلى اإلداريين وشركائنا التجاريين والقائمين على المشاريع ،وجميع العاملين في الشركة  ،مع كل التفاؤل بأن تكون األرباح أفضل في
ً
ّ
العام  ، 2013وال يسعنا ّ
مليئا باإلنجازات من خالل بذل المزيد من الجهد والعطاء في
نتطلع بأمل واعد نحو المستقبل الذي سوف يكون
إال أن
سبيل تحقيق النجاح للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،

خـــالــــد عــــثـــمــــان الــعـــــثـــــمــــان

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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تــقـــريـــــر مـــراقــبــي
الحــــســابـات
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13
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ت ـق ــريــر مــراقـ ـب ــي ال ـح ــ�سـابـات ال ـمــ�س ـت ـقـلـيـن

16

| الـتـــقـــــريـــــر الـســـــنـــوي 2 0 1 2

|

تُاٌ انذخم انًجًع نهطُح انًُرهُح فٍ  13دَطًثر 2132
 31دي�سمرب 2012
بيان الدخل الـمجمع  -لل�سنة الـمنتهية فـي
2132
دَُار كىَرٍ

2011
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

ا٠شاداد اٌزؤع١ش
ا٠شاداد خذِبد
ِظشٚفبد رشغ ً١همبساد

3,213,651
623,867
)(412,468

1,485,134
)(578,338

صافٍ إَراداخ انرؤجُر

3,425,050

ا٠ؼبؽبد

اٌزغ١ش ف ٟاٌمّ١خ اٌوبدٌخ ٌومبساد اعزضّبس٠خ

──────────

5

صافٍ األرتاح يٍ عماراخ اضرثًارَح
خغبئش غ١ش ِؾممخ ِٓ ِٛعٛداد ِبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي
األسثبػ أ ٚاٌخغبئش
أسثبػ (خغبئش) ِؾممخ ِٓ ث١ن ِٛعٛداد ِبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ
أ ٚاٌخغبئش
خغبسح أخفبع لّ١خ ِٛعٛداد ِبٌ١خ ِزبؽخ ٌٍج١ن
ا٠شاداد رٛص٠وبد أسثبػ

480,130

──────────

──────────

480,130

8

)(1,683,339

8
7

37,360
161,751

)(159,396
)(1,846,483
286,102

──────────

──────────

──────────

──────────

إَراداخ (خطائر) انرشغُم
ا٠شاداد فٛائذ
ا٠شاداد أخشٜ
خغبسح ِٓ خظُ ِؾزغضاد دائٕخ
رىبٌ١ف رًّ٠ٛ

321,806
8,400
)(272,000
)(472,044

──────────

رتخ (خطارج) انطُح لثم دصح يؤضطح انكىَد نهرمذو انعهًٍ وظرَثح دعى
انعًانح انىطُُح وانسكاج يكافؤج أععاء يجهص اإلدارج

1,017,321

10

)(2,052
)(3,133
)(5,000

)(2,188,747
322,931
20,893
)(580,785

──────────

)(2,425,708
-

──────────
══════════

══════════

رتخ (خطارج) انطُح
انخاصح تـ :
ِغبّ٘ ٟاٌششوخ األَ
اٌؾظض غ١ش اٌّغ١ـشح

217,832
789,304

)(2,425,708
)(3,083,855
658,147

──────────

──────────

══════════

══════════

1,007,136
4

)(5,571,672
)(606,248

──────────

1,007,136

اْ اإل٠ؼبؽبد اٌّشفمخ ِٓ  1اٌ 22 ٝرشىً عضءً ِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ.

3,082,377

)(3,851,895

1,431,159

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  22تشكل جز ًء من هذه البيانات املالية اجملمعة.

3,082,377

──────────

صافٍ خطائر االضرثًار
ِظشٚفبد اداس٠خ

رتذُح (خطارج) انطهى األضاضُح وانًخففح انخاصح تًطاهًٍ انشركح األو

906,796

──────────

)(1,484,228
)(989,793

ؽظخ ِئعغخ اٌى٠ٛذ ٌٍزمذَ اٌوٍّٟ
ػش٠جخ دهُ اٌوّبٌخ اٌٛؿٕ١خ
اٌضوبح
ِىبفؤح أهؼبء ِغٍظ اإلداسح

──────────

 3221فهص

══════════

)(2,425,708
( )17.58فٍظ

══════════
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 31 2132دي�سمرب 2012
ـمنتهية فـي
لل�سنة ا
ـمجمع -
ال�شامل ا
الدخل
13ل دَطًثر
انًُرهُح فٍ
انًجًعلنهطُح
انشايم
بيان انذخم
تُاٌ

سثؼ (خغبسح) اٌغٕخ

ا٠ؼبػ

1,007,136

)(2,425,708

─────────

إَراداخ (خطائر) شايهح أخري:

ِٛعٛداد ِبٌ١خ ِزبؽخ ٌٍج١ن:

طبف ٟاٌزغ١ش ف ٟاٌمّ١خ اٌوبدٌخ
خغبئش أخفبع اٌمّ١خ ِؾٌٛخ اٌ ٝث١بْ اٌذخً اٌّغّن

2132
دَُار كىَرٍ

2011
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

7

43,751
-

─────────
─────────

─────────

─────────

─────────

اعّبٌ ٟاإل٠شاداد (اٌخغبئش) اٌشبٍِخ األخشٌٍ ٜغٕخ
إجًانٍ اإلَراداخ (انخطائر) انشايهح نهطُح

1,050,887

انخاصح تـ :
ِغبّ٘ ٟاٌششوخ األَ
اٌؾظض غ١ش اٌّغ١ـشح

261,583
789,304

18

)(395,288

)(2,820,996
)(3,479,143
658,147

─────────

─────────

═════════

═════════

1,050,887

اْ اإل٠ؼبؽبد اٌّشفمخ ِٓ  1اٌ 22 ٝرشىً عضءً ِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ.

)(2,241,771
1,846,483
─────────

43,751

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  22تشكل جز ًء من هذه البيانات املالية اجملمعة.

─────────

)(2,820,996
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تُاٌ انًركس انًانٍ انًجًع فٍ 13
2132دي�سمرب 2012
دَطًثرـي 31
ـمجمع  -ف
بيان الـمركز الـمايل ال
ا٠ؼبؽبد

انًىجىداخ
يىجىداخ غُر يرذاونح
أصبس ِٚوذاد
همبساد اعزضّبس٠خ
اعزضّبس ف ٟششوخ صٍِ١خ
ِٛعٛداد ِبٌ١خ ِزبؽخ ٌٍج١ن

5
6
7

يىجىداخ يرذاونح
ِذِٚ ْٕٛ٠ذفٛهبد ِمذًِب
ِٛعٛداد ِبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش
أسطذح ٌذ ٜاٌجٕٛن ٔٚمذ

8
9

2132
دَُار كىَرٍ

2011
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

16,989
63,982,095
51,512,913
6,626,186

151,136
303,488,573
6,603,770

──────────

122,138,183
284,640
4,927,465
887,382

674,077
4,871,929
14,819,227

──────────

دمىق انًهكُح وانًطهىتاخ
دمىق انًهكُح
سأط اٌّبي
هالٚح اطذاس أعُٙ
فبئغ سأط اٌّبي
اؽز١بؿ ٟلبٟٔٔٛ
اؽز١بؿ١بد أخشٜ
اٌزغ١شاد اٌّزشاوّخ ف ٟاؽز١بؿ ٟاٌمّ١خ اٌوبدٌخ
أسثبػ ِؾزفق ثٙب
أع ُٙخضٕ٠خ

──────────
──────────

──────────

128,237,670
══════════

10
10
11
12
13
14

──────────

──────────

6,099,487

يجًىع انًىجىداخ

──────────

310,243,479

17,640,000
5,199,430
2,562,298
27,673
64,886
43,751
89,610,849
)(319,250

──────────

20,365,233

330,608,712
══════════

17,640,000
5,199,430
2,562,298
4,871
21,428,907
68,051,798
)(319,250

──────────

دمىق انًهكُح انخاصح تًطاهًٍ انشركح األو
اٌؾظض غ١ش اٌّغ١ـشح

114,829,637
-

114,568,054
93,476,852

إجًانٍ دمىق انًهكُح

114,829,637

208,044,906

552,559

87,000,000
3,677,607
644,583

يطهىتاخ غُر يرذاونح

لشٚع ألعً
ِؾزغضاد دائٕخ
ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛكفٓ١

──────────

──────────

15
17

يطهىتاخ يرذاونح
ؽغبثبد ِىشٛفخ ٌذ ٜاٌجٕٛن
لشٚع ألعً
دائِٕٚ ْٛظشٚفبد ِغزؾمخ

──────────
──────────

──────────

9,073,500
3,781,974

8,949,673
9,915,200
12,376,743

──────────
──────────

──────────

──────────

──────────

إجًانٍ انًطهىتاخ

13,408,033

يجًىع دمىق انًهكُح وانًطهىتاخ

128,237,670

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  22تشكل جز ًء من هذه البيانات املالية اجملمعة.
اْ اإل٠ؼبؽبد اٌّشفمخ ِٓ  1اٌ 22 ٝرشىً عضءً ِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ.

91,322,190

──────────

12,855,474

خانذ عثًاٌ عثذ انىهاب انعثًاٌ
سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح ٚاٌوؼ ٛإٌّزذة

──────────

──────────

552,559
9
15
16

──────────

══════════

31,241,616

122,563,806
330,608,712
══════════

تذر جاضى انطًُط
ٔبئت سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح
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───────
17,640,000
═══════

17,640,000
───────
-

─────
17,640,000
══════

-

-

───────
5,199,430
═══════

5,199,430
───────
-

─────
5,199,430
══════

-

-

5,199,430
─────
-

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  22تشكل جز ًء من هذه البيانات املالية اجملمعة.

الرصٌد فً  13دٌسمبر 2133

إجمالً (الخسائر) اإلٌرادات الشاملة للسنة
إصدار رأسمال من قبل شركة تابعة
تؤثٌر التغٌر فً الملكٌة فً شركة تابعة
(إٌضاح  13ج)

الرصٌد فً  1دٌسمبر 2111
(خسارة) ربح السنة
خسائر شاملة أخرى للسنة

الرصٌد فً  13دٌسمبر 2132

إجمالً اإلٌرادات الشاملة للسنة
عكس إعادة تقٌٌم فائض االحتٌاطً من فقدان
السٌطرة على شركة تابعة (إٌضاح  13ب)
عكس التغٌر فً احتٌاطً الملكٌة من فقدان
السٌطرة على شركة تابعة (إٌضاح  13ج)
الحصص غٌر المسٌطرة المستبعدة من فقدان
السٌطرة على شركة تابعة (إٌضاح )6
المحول إلى االحتٌاطٌات

الرصٌد فً ٌ 1ناٌر 2112
ربح السنة
اإلٌرادات الشاملة األخرى للسنة

17,640,000
─────
-

رأس
المال
دٌنار كوٌتً

عالوة
إصدار
أسهم
دٌنار كوٌتً

───────
2,562,298
═══════

2,562,298
───────
-

─────
2,562,298
══════

-

-

2,562,298
─────
-

فائض
رأس
المال
دٌنار كوٌتً

6

─────
114,829,637
══════

)(94,266,156
─────
══════

)(94,266,156
─────
114,829,637
══════

-

-

───────
═══════

───────
68,051,798
═══════

4,876,117
───────
93,476,852
═══════

)(4,876,117
───────
───────
114,568,054
)(319,250
═══════
═══════

─────
)(319,250
══════

-

-

-

-

-

───────
208,044,906
═══════

)(45,604
─────
89,610,849
══════

)(13,232,172

34,618,995

-

)(319,250
─────
-

114,568,054
217,832
43,751
─────
261,583

93,476,852
789,304
─────
789,304

208,044,906
1,007,136
43,751
─────
1,050,887

122,923,314
)(319,250
71,135,653
395,288
26,305,024
)(3,083,855
)(3,083,855
)(395,288
)(395,288
───────
───────
───────
───────
───────
)(3,479,143
)(3,083,855
)(395,288
-

─────
43,751
══════

-

-

43,751
─────
43,751

68,051,798
217,832
─────
217,832

أرباح
محتفظ بها
دٌنار كوٌتً

أسهم
خزٌنة
دٌنار كوٌتً

اإلجمالً
الفرعً
دٌنار كوٌتً

الحصص
غٌر المسٌطرة
دٌنار كوٌتً

مجموع
حقوق الملكٌة
دٌنار كوٌتً

187,000,293
64,076,979
)(2,425,708
658,147
)(395,288
───────
───────
)(2,820,996
658,147
23,865,609
23,865,609

22,802
─────
64,886
══════

13,232,172

)(34,618,995

21,428,907
─────
-

)(4,876,117
───────
───────
21,428,907
4,871
═══════
═══════

4,871
───────
-

22,802
─────
27,673
══════

-

-

4,871
─────
-

احتٌاطً
قانونً
دٌنار كوٌتً

احتٌاطٌات
أخرى
دٌنار كوٌتً
(إٌضاح )13

التغٌرات
المتراكمة فً
احتٌاطً القٌمة
العادلة
دٌنار كوٌتً

حقوق الملكٌة الخاصة بمساهمً الشركة األم

بيان التغريات فـي حقوق الـم�ساهمني الـمجمع  -لل�سنة الـمنتهية فـي  31دي�سمرب 2012

شركة أجٌال العقارٌة الترفٌهٌة ش.م.ك .وشركاتها التابعة
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| الـتـــقـــــريـــــر الـســـــنـــوي 2 0 1 2

|

13الدَطًثر
انًُرهُح فٍ
انًجًع انلهطُح
انُمذَح
بيان انرذفماخ
تُاٌ
2132ـي  31دي�سمرب 2012
ـمنتهية ف
لل�سنة
ـمجمع -
النقدية
التدفقات

أَشطح انرشغُم
سثؼ (خغبسح) اٌغٕخ
روذ٠الد غ١ش ٔمذ٠خ ٌّـبثمخ سثؼ (خغبسح) اٌغٕخ ثظبف ٟاٌزذفمبد إٌمذ٠خ:
اعزٙالن
ِخظض ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛكفٓ١
اٌزغ١ش ف ٟاٌمّ١خ اٌوبدٌخ ٌومبساد اعزضّبس٠خ
خغبئش غ١ش ِؾممخ ِٓ اعزضّبساد ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش
(أسثبػ) خغبئش ِؾممخ ِٓ ث١ن اعزضّبساد ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أٚ
اٌخغبئش
خغبسح أخفبع لّ١خ ِٛعٛداد ِبٌ١خ ِزبؽخ ٌٍج١ن
ا٠شاداد رٛص٠وبد أسثبػ
ا٠شاداد فٛائذ
خغبسح ِٓ خظُ ِؾزغضاد دائٕخ
رىبٌ١ف رًّ٠ٛ

ا٠ؼبؽبد

5
8
8
7

2132
دَُار كىَرٍ

2011
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

1,007,136

)(2,425,708

21,500
301,013
)(480,130
1,683,339

3,955
120,547
)(3,082,377
3,851,895

)(37,360
)(161,751
)(321,806
272,000
472,044

159,396
1,846,483
)(286,102
)(322,931
580,785

──────────

2,755,985

روذ٠الد سأط اٌّبي اٌوبًِ:
ِذِٚ ْٕٛ٠ذفٛهبد ِمذِبً
ِٛعٛداد ِبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش (ثبٌظبف)ٟ
دائِٕٚ ْٛظشٚفبد ِغزؾمخ

)(471,346
)(1,701,515
)(971,905

إٌمذ اٌّغزخذَ ف ٟاٌوٍّ١بد
ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ِذفٛهخ

)(388,781
)(64,205

──────────

445,943

136,941
)(143,428
)(1,451,325

──────────

──────────

──────────

──────────

)(1,011,869
)(30,026

طبف ٟاٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزخذِخ ف ٟأٔشـخ اٌزشغً١

)(452,986

أَشطح االضرثًار
ششاء أصبس ِٚوذاد
اػبفبد اٌ ٝهمبساد اعزضّبس٠خ
اعزشداد ِٛعٛداد ِبٌ١خ ِزبؽخ ٌٍج١ن
ٚدائن ألعً
طبف ٟاٌؾشوخ إٌمذ٠خ ِٓ فمذاْ اٌغ١ـشح هٍ ٝششوخ ربثوخ
رٛص٠وبد أسثبػ ِغزٍّخ
فٛائذ ِغزٍّخ

──────────

──────────

)(585,812
)(10,672,075
21,335
)(50,000
9,931,797
161,751
321,806

)(146,177
)(22,442,985
)(500,000
286,102
322,931

5
6

──────────

طبف ٟاٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزخذِخ ف ٟأٔشـخ االعزضّبس

)(871,198

أَشطح انرًىَم
طبف ٟاٌؾشوخ ف ٟاٌمشٚع ألعً
رىبٌ١ف رِّ ً٠ٛذفٛهخ
ؽظخ اٌؾظض غ١ش اٌّغ١ـشح ف ٟص٠بدح سأط اٌّبي ِٓ لجً ششوخ ربثوخ

16,658,300
)(6,366,288
-

طبف ٟاٌزذفمبد إٌمذ٠خ إٌبرغخ ِٓ أٔشـخ اٌزًّ٠ٛ

10,292,012

صافٍ انسَادج (انُمص) فٍ انُمذ وانُمذ انًعادل

8,967,828

إٌمذ ٚإٌمذ اٌّوبدي ف ٟثذا٠خ اٌغٕخ

)(8,080,446

انُمذ وانُمذ انًعادل فٍ َهاَح انطُح

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  22تشكل جز ًء من هذه البيانات املالية اجملمعة.
اْ اإل٠ؼبؽبد اٌّشفمخ ِٓ  1اٌ 22 ٝرشىً عضءً ِٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ.

──────────

9

)(1,041,895

──────────

)(22,480,129
──────────

2,177,519
)(4,638,927
23,865,609

──────────

──────────

──────────

──────────

21,404,201
)(2,117,823
)(5,962,623

──────────

──────────

══════════

══════════

887,382

)(8,080,446

21

22

إيــضاحـات
حـول الــبــيــانـات
الـمــالـــيـــة
الـمـــجـــمــعـــة

23

23

-1

يعهىياث حىل انشركت
اْ ششوخ أع١بي اٌومبس٠خ اٌزشف١ٙ١خ ػ.َ.ن"( .اٌششوخ األَ") ٘ ٟششوخ ِغبّ٘خ و٠ٛز١خ رُ رغغٍٙ١ب ٚرؤع١غٙب ف ٟاٌى٠ٛذ
ثزبس٠خ  64أوزٛثش ٚ 6774روًّ ف ٟأٔشـخ اٌومبساد ٚاٌّمبٚالد ٚاألٔشـخ اٌزشف١ٙ١خ ،ثّب فٙ١ب وبفخ أٔشـخ اٌّزبعشح فٟ
اٌومبساد ٚاٌز ٟرزؼّٓ رؤع١ش ٚششاء ٚث١ن األساػٚ ٟاٌّجبٔٚ ٟفمًب ٌٍّبدح سلُ  ِٓ 3إٌلبَ األعبعٌٍ ٟششوخ األَ.
رُ اٌزظش٠ؼ ثبطذاس اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ٌششوخ أع١بي اٌومبس٠خ اٌزشف١ٙ١خ ػ.َ.نٚ .ششوبرٙب اٌزبثوخ (٠شبس اٌٙ١ب ِوًب
ثـ"اٌّغّٛهخ") ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ ف 16 ٟد٠غّجش ٚ 6166فمبً ٌمشاس ِغٍظ اإلداسح فِ 65 ٟبسط  .6161اْ اٌغّو١خ اٌوّ١ِٛخ
اٌوبد٠خ ٌّغبّ٘ ٟاٌششوخ األَ ٌٙب اٌؾك ف ٟروذ٘ ً٠زٖ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ثوذ اطذاس٘ب.
ٌمذ رُ اهزّبد اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ٌٍّغّٛهخ وّب ف 16 ٟد٠غّجش  ِٓ 6166لجً اٌّغبّ٘ ٓ١خالي اٌغّو١خ اٌوّ١ِٛخ
إٌّومذح فِ 11 ٟب.6166 ٛ٠
٠من ِىزت اٌششوخ األَ اٌشئ١غ ٟاٌّغغً فِ ٟجٕ ٝعٛق اٌظفبح ،اٌذٚس اٌضبِٔ ،ٟىزت سلُ ٚ 6هٕٛأٙب اٌجش٠ذ ٛ٘ ٞص.ة.
 66226اٌظفبح  61163اٌى٠ٛذ .اْ اٌششوخ األَ ِذسعخ ف ٟعٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّبٌ١خ.

1.1

أساش اإلعذاد
بياٌ االنخساو
روذ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ٌٍّغّٛهخ ٚفمبً ٌٍّوب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌظبدسح هٓ ِغٍظ ِوب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ،
ٚٚفمبً ٌّزـٍجبد اٌمشاس اٌٛصاس ٞسلُ ٌ 66وبَ  6771راد اٌظٍخ.

أساش اإلعذاد

روذ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ٚفمبً ٌّجذأ اٌزىٍفخ اٌزبس٠خ١خ اٌّوذٌخ ٌزشًّ اهبدح رم ُ١١اٌومبساد االعزضّبس٠خ ٚاٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ
اٌّزبؽخ ٌٍج١ن ٚاٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّذسعخ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش ٚفمبً ٌٍمّ١خ اٌوبدٌخ.
رُ اطذاس لبٔ ْٛاٌششوبد فٛٔ 64 ٟفّجش  6166ثّٛعت اٌّشع َٛثمبٔ ْٛسلُ ٌ 63غٕخ "( 6166لبٔ ْٛاٌششوبد") اٌز ٞرُ
ٔششٖ ف ٟاٌغش٠ذح اٌشعّ١خ ثزبس٠خ ٛٔ 67فّجش ٚ 6166اٌز ٞثّٛعجٗ رُ اٌغبء لبٔ ْٛاٌششوبد اٌزغبس٠خ سلُ ٌ 63غٕخ .6741
ٚٚفمبً ٌٍّبدح سلُ ( ِٓ )6اٌّشع ،َٛهٍ ٝاٌششوخ أْ رٛفك أٚػبهٙب ؿجمبً ألؽىبَ لبٔ ْٛاٌششوبد خالي عزخ أشٙش اهزجبسا ِٓ
ٛٔ 67فّجش .6166
رُ هشع اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ثبٌذٕ٠بس اٌى٠ٛز ٟاٌزّ٠ ٞضً اٌوٍّخ اٌشئ١غ١خ ٚهٍّخ اٌوشع ٌٍششوخ األَ.

1.1

أساش انخجًيع
رزؼّٓ ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ ٌٍششوخ األَ ٚششوبرٙب اٌزبثوخ وّب ف 16 ٟد٠غّجش .6166
٠زُ رغّ١ن اٌششوبد اٌزبثوخ ثظٛسح وبٍِخ ِٓ ربس٠خ اٌؾ١بصح ّ٠ ٛ٘ٚضً ثذا٠خ اٌغ١ـشح ٌٍّغّٛهخ ؽز ٝربس٠خ رٛلف رٍه
اٌغ١ـشح .روذ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ ٌٍششوبد اٌزبثوخ ٌٕفظ فزشح رمش٠ش اٌششوخ األَ ثبعزخذاَ ع١بعبد ِؾبعج١خ ِٛؽذح٠ .زُ رغّ١ن
اٌج ١بٔبد اٌّبٌ١خ ٌٍششوبد اٌزبثوخ هٍ ٝأعبط وً ثٕذ هٍ ٝؽذح ِٓ خالي اػبفخ اٌجٕٛد اٌّّبصٍخ ٌٍّٛعٛداد ٚاٌّـٍٛثبد
ٚاإل٠شاداد ٚاٌّظشٚفبد٠ .زُ هٕذ اٌزغّ١ن اعزجوبد وبفخ األسطذح ٚاٌّوبِالد ٚاألسثبػ ٚاٌخغبئش غ١ش اٌّؾممخ إٌبرغخ ِٓ
اٌّوبِالد فّ١ب ث ٓ١ششوبد اٌّغّٛهخ ٚرٛص٠وبد األسثبػ ثبٌىبًِ.
رزوٍك اٌخغبئش ف ٟاٌششوخ اٌزبثوخ ثبٌؾظض غ١ش اٌّغ١ـشح ؽز ٌٛ ٝأدد اٌ ٝسط١ذ هغض.
٠زُ اٌّؾبعجخ هٓ اٌزغ١ش ف ٟؽظخ اٌٍّى١خ ٌششوخ ربثوخِ ،ن هذَ فمذاْ اٌغ١ـشح ،وّوبٍِخ ؽمٛق ٍِى١خ .ارا فمذ اٌّغّٛهخ
اٌغ١ـشح هٍ ٝششوخ ربثوخ ،فبٔٙب8








رغزجوذ ِٛعٛداد (ثّب ف ٟرٌه اٌشٙشح) ِٚـٍٛثبد اٌششوخ اٌزبثوخ.
رغزجوذ اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ ٌٍؾظض غ١ش اٌّغ١ـشح.
رغزجوذ فشٚق رؾ ً٠ٛاٌوّالد األعٕج١خ اٌّزشاوّخ اٌّغغٍخ ف ٟاإل٠شاداد اٌشبٍِخ األخش.ٜ
رؾمك اٌمّ١خ اٌوبدٌخ ٌٍّمبثً اٌّغزٍُ.
رؾمك اٌمّ١خ اٌوبدٌخ أل ٞاعزضّبس ِؾزفق ثٗ.
رؾمك أ ٞفبئغ أ ٚهغض ف ٟاألسثبػ أ ٚاٌخغبئش.
رو١ذ رظٕ١ف ؽظخ اٌششوخ األَ ِٓ اٌجٕٛد اٌّغغٍخ عبثمبً ف ٟاإل٠شاداد اٌشبٍِخ األخش ٜاٌ ٝاألسثبػ أ ٚاٌخغبئش أٚ
األسثبػ اٌّؾزفق ثٙبِ ،ز ٝوبْ رٌه ِٕبعت.

فّ١ب  ٍٟ٠رفبط ً١اٌششوبد اٌزبثوخ اٌّزؼّٕخ ف ٟاٌج١بْ اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ8
اسى انشركت

ششوخ اٌؾّشا اٌومبس٠خ ػ.َ.نِ( .مفٍخ) (ا٠ؼبػ )4
ششوخ اٌؾّشاء ٌٍغّٕ١ب ػ.َ.نِ( .مفٍخ)
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بهذ انخسجيم
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1.3

|

انخغيراث في انسياساث انًحاسبيت واإلفصاحاث
اْ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ اٌّغزخذِخ ف ٟاهذاد ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ِّبصٍخ ٌزٍه اٌّغزخذِخ ف ٟاٌغٕخ اٌغبثمخ ،ثبعزضٕبء
رـج١ك ِوب١٠ش ِغٍظ ِوب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ اٌّوذٌخ ٚإٌّمؾخ اٌزبٌ١خ اهزجبسًا ِٓ ٕ٠ 6ب٠ش .6166

اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  5األدٚاد اٌّبٌ١خ 8اإلفظبؽبد – ِزـٍجبد اإلفظبؽبد اٌّؾغٕخ ٌالعزجوبد (روذ٠( )ً٠غش ٞفٟ
)6166 ٛ١ٌٛ٠ 6

٠زـٍت اٌزوذ ً٠افظبؽبد اػبف١خ ؽٛي اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرُ رؾٍٙ٠ٛب ٌٚىٓ ٌُ ٠زُ اعزجوبد٘ب ٌى٠ ٟزّىٓ ِغزخذِ ٛاٌج١بٔبد
اٌّبٌ١خ ٌٍّغّٛهخ ِٓ ادسان اٌواللخ ث ٓ١رٍه اٌّٛعٛداد اٌز٠ ٌُ ٟزُ اعزجوبد٘ب ٚاٌّـٍٛثبد اٌّشرجـخ ثٙب .اػبفخً اٌ ٝرٌه،
٠زـٍت اٌزوذ ً٠افظبؽبد ؽٛي اعزّشاس اٌغ١ـشح هٍ ٝاٌّٛعٛداد اٌّغزجوذح ؽز٠ ٝزّىٓ ِغزخذِ ٛاٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ ِٓ رمُ١١
ؿج١وخ اعزّشاس اٌششوخ ف ٟاٌغ١ـشح هٍ ٝرٍه اٌّٛعٛداد اٌّغزجوذح ٚاٌّخبؿش اٌّشرجـخ ثٙب٠ .غش ٞاٌزوذ ً٠هٍ ٝاٌفزشاد
اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثوذ .6166 ٛ١ٌٛ٠ 6
ٌُ ٠ىٓ ٌزـج١ك اٌزوذ٠الد اٌّزوٛسح أهالٖ أ ٞرؤص١ش ع٘ٛش ٞهٍ ٝاٌّشوض أ ٚاألداء اٌّبٌٌٍّ ٟغّٛهخ.

1.2

يعايير صادرة ونكٍ نى حسر بعذ
ِوب١٠ش طبدسح ٌٚىٓ ٌُ رغش ثوذ ؽز ٝربس٠خ اطذاس اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ٌٍّغّٛهخ ِجٕ١خ أدٔبٖ .اْ ٘زٖ اٌمبئّخ ِٓ اٌّوب١٠ش
اٌظبدسح ٘ ٟرٍه اٌز ٟرزٛلن اٌّغّٛهخ أْ ٠ىٌٙ ْٛب رؤص١شاً ثظٛسح ِومٌٛخ هٍ ٝاإلفظبؽبد أ ٚاٌّشوض أ ٚاألداء اٌّبٌ ٟهٕذ
اٌزـج١ك ف ٟربس٠خ ِغزمجٍ .ٟرٕ ٞٛاٌّغّٛهخ رـج١ك ٘زٖ اٌّوب١٠ش هٕذ عش٠بٔٙب.

ِو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ 6 ٌٟٚهشع ثٕٛد اإل٠شاداد اٌشبٍِخ األخش – ٜروذ٠الد هٍِ ٝو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ6 ٌٟٚ

رغ١ش اٌزوذ٠الد هٍِ ٝو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ 6 ٌٟٚرغّ١ن اٌجٕٛد اٌّوشٚػخ ػّٓ اإل٠شاداد اٌشبٍِخ األخش٠ .ٜزُ هشع اٌجٕٛد
اٌزّ٠ ٟىٓ اهبدح رظٕ١فٙب (أ" ٚاهبدح ادساعٙب") وؤسثبػ أ ٚخغبئش ف ٟفزشح ِغزمجٍ١خ (هٍ ٝعج ً١اٌّضبي ،األسثبػ ٚاٌخغبئش
االوزٛاس٠خ ِٓ خـؾ فٛائذ ِؾذدح ٚاهبدح رم ُ١١األسع ٚاٌّجبٔ )ٟثظٛسح ِٕفظٍخ هٓ اٌجٕٛد اٌز ٟال ّ٠ىٓ اهبدح رظٕ١فٙب (هٍٝ
عج ً١اٌّضبي ،طبف ٟاٌشثؼ ِٓ رغـ١خ طبف ٟاالعزضّبساد أ ٚفشٚق رؾ ً٠ٛهّالد أعٕج١خ هٕذ رشعّخ ِوبِالد أعٕج١خ ،أٚ
طبف ٟاٌؾشوخ ف ٟرغـ١خ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٚطبف ٟاٌخغبسح أ ٚاٌشثؼ ِٓ ِٛعٛداد ِبٌ١خ ِزبؽخ ٌٍج١ن)٠ .ئصش اٌزوذ ً٠هٍٝ
اٌوشع فمؾ ١ٌٚظ ٌٗ رؤص١ش هٍ ٝاٌّشوض أ ٚاألداء اٌّبٌٌٍّ ٟغّٛهخ٠ .غش ٞاٌزوذ ً٠هٍ ٝاٌفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثوذ
ٚ ،6166 ٛ١ٌٛ٠ 6ثبٌزبٌ ٟفبٔٗ عٛف ٕ٠ـجك هٍ ٝاٌّغّٛهخ ف ٟأٚي رمبس٠ش ِبٌ١خ عٕ٠ٛخ ثوذ عش٠بٔٗ.

ِو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ 866 ٌٟٚاعزضّبساد ف ٟاٌششوبد اٌضٍِ١خ ٚششوبد اٌّؾبطخ (ِوذي وّب ف)6166 ٟ

ٔز١غخ ٌزـج١ك وً ِٓ اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  66اٌزشر١جبد اٌّشزشوخ ٚاٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  66اإلفظبػ هٓ
اٌؾظض ف ٟششوبد أخش ٜاٌغذ٠ذ ،ٓ٠رُ روذ ً٠اعُ ِو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ 66 ٌٟٚاعزضّبساد ف ٟششوبد صٍِ١خ اٌِ ٝو١بس
اٌّؾبعجخ اٌذ" 866 ٌٟٚاعزضّبساد ف ٟاٌششوبد اٌضٍِ١خ ٚششوبد اٌّؾبطخ" ٠ٚج ٓ١رـج١ك ؿش٠مخ ؽمٛق اٌٍّى١خ هٍٝ
االعزضّ بساد ف ٟششوبد اٌّؾبطخ ثبإلػبفخ اٌ ٝاٌششوبد اٌضٍِ١خ٠ .غش٘ ٞزا اٌزوذ ً٠هٍ ٝاٌفزشاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثوذ
ٕ٠ 6ب٠ش .6161

ِو١بس اٌّؾبعجخ اٌذِ 16 ٌٟٚمبطخ اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ ٚاٌّـٍٛثبد اٌّبٌ١خ – روذ٠الد هٍِ ٝو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ16 ٌٟٚ

رٛػؼ ٘زٖ اٌزوذ٠الد اٌّمظٛد ثـ "ٌذٙ٠ب ؽك لبٔ ٟٔٛؽبٌٍِ ٟضَ ثبٌّمبطخ" .رٛػؼ اٌزوذ٠الد أ٠ؼب رـج١ك ِو١بس اٌّؾبعجخ
اٌذِ 16 ٌٟٚوب١٠ش اٌّمبطخ ؽٛي أٔلّخ اٌزغ٠ٛخ (ِضً أٔلّخ ثٛ١د اٌّمبطخ اٌّشوض٠خ) اٌز ٟرـجك آٌ١بد اٌزغ٠ٛخ اإلعّبٌ١خ
غ١ش اٌّزضإِخ١ٌ .ظ ِٓ اٌّزٛلن أْ ٠ىٌٙ ْٛزٖ اٌزوذ٠الد رؤص١ش هٍ ٝاٌّشوض أ ٚاألداء اٌّبٌٌٍّ ٟغّٛهخ ٚرغش ٞهٍ ٝاٌفزشاد
اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثوذ ٕ٠ 6ب٠ش .6162

اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  5اإلفظبؽبد ِ -مبطخ اٌّٛعٛداد ٚاٌّـٍٛثبد اٌّبٌ١خ – روذ٠الد هٍ ٝاٌّو١بس اٌذٌٟٚ
ٌٍزمبس٠ش اٌّبٌ١خ .5
رزـٍت ٘زٖ اٌزوذ٠الد ِٓ إٌّشؤح أْ رم َٛثبإلفظبػ هٓ ِوٍِٛبد رزوٍك ثؾمٛق اٌّمبطخ ٚاٌزشر١جبد راد اٌظٍخ (ِضً ارفبل١بد
اٌؼّبْ) .اْ ٘زٖ اإلفظبؽبد رمذَ ٌٍّغزخذِِ ٓ١وٍِٛبد لذ رىِ ْٛف١ذح ف ٟرم ُ١١رؤص١ش رشر١جبد اٌّمبطخ هٍ ٝاٌّشوض اٌّبٌٟ
ٌٍّٕشؤح .اْ اإلفظبؽبد اٌغذ٠ذح ِـٍٛثخ ٌىبفخ األدٚاد اٌّبٌ١خ اٌّؾممخ ٚاٌز ٟرُ ِمبطزٙب ٚفمب ٌّو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ16 ٌٟٚ
األدٚاد اٌّبٌ١خ 8اٌوشع .رغش ٞاإلفظبؽبد أ٠ؼب هٍ ٝاألدٚاد اٌّبٌ١خ اٌّؾممخ ٚاٌز ٟرخؼن ٌزشر١ت ِمبطخ أعبط ٍِضَ أٚ
رشر١ت ِّبصً ثغغ إٌلش هٓ اعشاء اٌّمبطخ ٚفمب ٌّو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ .16 ٌٟٚاْ ٘زٖ اٌزوذ٠الد ٌٓ ٠ىٌٙ ْٛب رؤص١ش هٍٝ
اٌّشوض أ ٚاألداء اٌّبٌٌٍّ ٟغّٛهخ ٚرغش ٞهٍ ٝاٌفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثوذ ٕ٠ 6ب٠ش .6161
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1.2

يعايير صادرة ونكٍ نى حسر بعذ )حخًه)
اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  7األدٚاد اٌّبٌ١خ 8اٌزظٕ١ف ٚاٌم١بط

٠غش ٞاٌّو١بس هٍ ٝاٌفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثوذ ٕ٠ 6ب٠ش ٠ .6163وىظ اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  7هٕذ اطذاسٖ
اٌّشؽٍخ األِ ِٓ ٌٝٚششٚم ِغٍظ ِوب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ العزجذاي ِو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ ٌٟٚسلُ ٠ٚ 17غش ٞهٍ ٝرظٕ١ف
ٚل١بط اٌّٛعٛداد ٚاٌّـٍٛثبد اٌّبٌ١خ وّب ِ٘ ٛؾذد فِ ٟو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ ٌٟٚسلُ  .17وبْ اٌّو١بس ٠غشِ ٞجذئ١ب هٍٝ
اٌفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثوذ ٕ٠ 6ب٠ش ٌٚ ،6161ىٓ اٌزوذ٠الد هٍ ٝاٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  7ثخظٛص ربس٠خ
اٌغش٠بْ اإلٌضاٌٍِّ ٟو١بس ٚاإلفظبؽبد االٔزمبٌ١خ ٚاٌز ٟطذسد ف ٟد٠غّجش  6166غ١شد ربس٠خ اٌغش٠بْ اإلٌضاِ ٟاٌ6 ٝ
ٕ٠ب٠ش ٠ .6163مِ َٛغٍظ ِوب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ ف ٟاٌّشاؽً اٌالؽمخ ثّوبٌغخ ِؾبعج١خ اٌزغـ١خ ٚأخفبع لّ١خ
اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ .اْ رـج١ك اٌّشؽٍخ األ ِٓ ٌٝٚاٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  7عٛف ٠ى ٌٗ ْٛرؤص١ش هٍ ٝرظٕ١ف ٚل١بط
اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ ٌٍّغّٛهخ ٌٚىٓ ٌٓ ٠ى ٌٗ ْٛرؤص١ش هٍ ٝرظٕ١ف ٚل١بط اٌّـٍٛثبد اٌّبٌ١خ ٌٍّغّٛهخ .عٛف رم َٛاٌّغّٛهخ
ثزؾذ٠ذ اٌزؤص١ش فّ١ب ٠زوٍك ثبٌّشاؽً األخش ،ٜهٕذ اطذاس اٌّو١بس إٌٙبئِ ٟن وبفخ اٌّشاؽً.

اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  61اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ

٠ؾً اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ ِ 61ؾً عضء ِٓ ِو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ 65 ٌٟٚاٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ٚاٌّغزمٍخ اٌزٞ
٠وبٌظ اٌّؾبعجخ هٓ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ٠ٚ .زؼّٓ أ٠ؼبً األِٛس اٌز ٟرُ اصبسرٙب فٌ ٟغٕخ اٌزفغ١شاد اٌذائّخ – " 66اٌزغّ١ن
– إٌّشآد راد األغشاع اٌخبطخ"٠ .مذَ اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ ّٛٔ 61رط سلبثخ ٕ٠ـجك هٍ ٝوبفخ اٌششوبد ثّب فٟ
رٌه اٌششوبد راد األغشاع اٌخبطخ .عٛف رزـٍت اٌزغ١١شاد اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  ِٓ 61اإلداسح
أْ رم َٛثّّبسعخ أؽىبِبً ٘بِخ ٌزؾذ٠ذ اٌششوبد اٌز ٟرغ١ـش هٍٙ١بٌٚ ،زا٠ ،زـٍت رغّ١وٙب ِٓ لجً اٌششوخ األَ ثبٌّمبسٔخ
ثبٌّزـٍجبد اٌز ٟوبٔذ فِ ٟو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ .65 ٌٟٚاْ ٘زٖ اٌزوذ٠الد ٌٓ رئصش هٍ ٝاٌّشوض أ ٚاألداء اٌّبٌٌٍّ ٟغّٛهخ
ٚرغش ٞهٍ ٝاٌفزشاد اٌز ٟرغش ٞف ٟأ ٚثوذ ٕ٠ 6ب٠ش .6161

اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  66اإلفظبػ هٓ اٌؾظض ف ٟاٌششوبد األخشٜ

٠زؼّٓ اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  66وبفخ اإلفظبؽبد اٌّٛعٛدح عبثمبً فِ ٟو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ 65 ٌٟٚاٌز ٟرزوٍك
ثبٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ٚوزٌه وبفخ اإلفظبؽبد اٌّزؼّٕخ عبثمبً فِ ٟو١بس اٌّؾبعجخ اٌذِٚ 16 ٌٟٚو١بس اٌّؾبعجخ  .66رزوٍك
٘زٖ اإلفظبؽبد ثؾظض إٌّشؤح ف ٟاٌششوبد اٌزبثوخ ٚاٌزشر١جبد اٌّشزشوخ ٚاٌششوبد اٌضٍِ١خ ٚإٌّشآد اٌ١ٙىٍ١خُ٠ .ـٍت
أ٠ؼب رمذ ُ٠هذد ِٓ اإلفظبؽبد٠ .غش٘ ٞزا اٌّو١بس هٍ ٝاٌفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثوذ ٕ٠ 6ب٠ش .6161

اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  61ل١بط اٌمّ١خ اٌوبدٌخ

٠مذَ اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ ِ 61ظذساً ٚاؽذاً ٌإلسشبداد ؽٛي اٌّوب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّبٌ١خ ٌىبفخ ل١بعبد اٌمّ١خ
اٌوبدٌخ .ال ٠غ١ش اٌّو١بس اٌذٌٍ ٌٟٚزمبس٠ش اٌّبٌ١خ  61رٛل١ذ ػشٚسح اعزخذاَ اٌششوخ ٌٍمّ١خ اٌوبدٌخٌٚ ،ىٓ ٠مذَ اٌّو١بس اسشبداد
ؽٛي و ١ف١خ ل١بط اٌمّ١خ اٌوبدٌخ ٚفمبً ٌٍّوب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّبٌ١خ هٕذِب ٠ى ِٓ ْٛاٌؼشٚس ٞرؾذ٠ذ اٌمّ١خ اٌوبدٌخ أ ٚهٕذِب
٠غّؼ ثزـج١مٙب .رم َٛاٌّغّٛهخ ؽبٌ١بً ثزم ُ١١اٌزؤص١ش اٌز ٞعٕ١زظ هٓ ٘زا اٌّو١بس هٍ ٝاٌّشوض ٚاألداء اٌّبٌ٠ .ٟغش٘ ٞزا اٌّو١بس
هٍ ٝاٌفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثوذ ٕ٠ 6ب٠ش .6161

1.5

يهخص انسياساث انًحاسبيت انهايت
ححقق اإليراداث
رزؾمك اإل٠شاداد اٌ ٝاٌؾذ اٌز٠ ٞظجؼ ف ٗ١رذفك اٌّضا٠ب االلزظبد٠خ ٌٍّغّٛهخ ِؾزّالً ّ٠ٚىٓ ل١بط اإل٠شاداد ثظٛسح ِٛصٛق
ِٕٙب٠ .زُ ل١بط اإل٠شاداد ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ٌٍّمبثً اٌّغزٍُ ٔبلظًب اٌخظِٛبد.
٠غت اٌٛفبء ثّوب١٠ش اٌزؾمك اٌّؾذدح اٌزبٌ١خ لجً رؾمك اإل٠شاداد8

ا٠شاداد اإل٠غبساد

٠زُ اٌّؾبعجخ هٓ ا٠شاداد اإل٠غبساد إٌبرغخ ِٓ همٛد اٌزؤع١ش اٌزشغٌ ٍٟ١ومبساد اعزضّبس٠خ هٍ ٝأعبط اٌمغؾ اٌضبثذ هٍِ ٝذٜ
فزشح همذ اٌزؤع١ش.

ا٠شاداد رٛص٠وبد األسثبػ

رزؾمك ا٠شاداد رٛص٠وبد األسثبػ هٕذِب ٠ضجذ ؽك اٌّغّٛهخ ف ٟاعزالَ دفوبد األسثبػ.

ا٠شاداد فٛائذ

رزؾمك ا٠شاداد اٌفٛائذ هٕذ اعزؾمبلٙب ثبعزخذاَ ؿش٠ك اٌوبئذ اٌفوٍ.ٟ
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انضرائب

يؤسست انكىيج نهخقذو انعهًي

رؾزغت اٌّغّٛهخ ؽظخ ِئعغخ اٌى٠ٛذ ٌٍزمذَ اٌوٍّ ٟثٕغجخ ٌٍ %6غٕخ ٚفمًب ٌٍؾغبة اٌّوذي اعزٕبداً اٌ ٝلشاس أهؼبء ِغٍظ
اإلداسح اٌزٕ٠ ٞض هٍ ٝأٔٗ ٠غت اعزجوبد اٌزؾ ً٠ٛاٌ ٝاالؽز١بؿ ٟاٌمبٔ ِٓ ٟٔٛسثؼ اٌغٕخ هٕذ رؾذ٠ذ ؽظخ اٌّئعغخ.

ضريبت دعى انعًانت انىطُيت

رؾزغت اٌّغّٛهخ ػش٠جخ دهُ اٌوّبٌخ اٌٛؿٕ١خ ٚفمبً ٌٍمبٔ ْٛسلُ ٌ 67وبَ ٚ 6111لشاس ٚص٠ش اٌّبٌ١خ سلُ ٌ 62وبَ  6114ثٕغجخ
 ِٓ % 6.3اٌشثؼ اٌخبػن ٌٍؼش٠جخ ٌٍغٕخٚ .فمبً ٌٍمبٔ ،ْٛرُ خظُ اإل٠شاداد ِٓ اٌششوبد اٌضٍِ١خ ٚاٌزبثوخ ٚرٛص٠وبد األسثبػ
إٌمذ٠خ ِٓ سثؼ اٌغٕخ ٌٍششوبد اٌّذسعخ اٌز ٟرخؼن ٌؼش٠جخ دهُ اٌوّبٌخ اٌٛؿٕ١خ.

انسكاة

٠زُ اؽزغبة ؽظخ اٌضوبح ثٕغجخ  ِٓ %6سثؼ اٌّغّٛهخ ٚفمبً ٌمشاس ٚصاسح اٌّبٌ١خ سلُ ٌ 36وبَ ٠ 6115غشِٓ ٞ
 61د٠غّجش .6115
اسخثًار في شركاث زييهت
٠زُ اٌّؾبعجخ هٓ اعزضّبس اٌّغّٛهخ ف ٟششوزٙب اٌضٍِ١خ ثبعزخذاَ ؿش٠مخ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌّؾبعج١خ .اْ اٌششوخ اٌضٍِ١خ ٟ٘
اٌششوخ اٌز ٟرّبسط هٍٙ١ب اٌّغّٛهخ رؤص١شاً ع٘ٛش٠بً.
ٚفمبً ٌـش٠مخ ؽمٛق اٌٍّى١خ٠ ،زُ رغغ ً١االعزضّبس ف ٟششوخ صٍِ١خ ف ٟث١بْ اٌّشوض اٌّبٌ ٟاٌّغّن ثبٌزىٍفخ صائذاً اٌزغ١شاد ثوذ
اٌؾ١بصح ف ٟؽظخ اٌّغّٛهخ ِٓ طبفِٛ ٟعٛداد اٌششوخ اٌضٍِ١خ .رذسط اٌشٙشح اٌّزوٍمخ ثبٌششوخ اٌضٍِ١خ ف ٟاٌمّ١خ اٌذفزش٠خ
ٌالعزضّبسٚ ،ال ٠زُ اؿفبئٙب ٚال ٠زُ اخزجبس٘ب ثشىً ِٕفظً ثغشع رؾذ٠ذ أخفبع اٌمّ١خ.
٠وىظ ث١بْ اٌذخً اٌّغّن ؽظخ اٌّغّٛهخ فٔ ٟزبئظ هٍّ١بد اٌششوخ اٌضٍِ١خ .هٕذ ٚعٛد رغ١ش ِغغً ِجبششحً ف ٟؽمٛق ٍِى١خ
ششوخ صٍِ١خ ،رم َٛاٌّغّٛهخ ثبدساط ؽظزٙب ف ٟأ ٞرغ١شادِ ،ز ٝأِىٓ رٌهٚ ،اإلفظبػ هٕٙب ػّٓ اإل٠شاداد اٌشبٍِخ
األخش .ٜاْ األسثبػ ٚاٌخغبئش غ١ش اٌّؾممخ إٌبرغخ هٓ اٌّوبِالد ث ٓ١اٌّغّٛهخ ٚاٌششوخ اٌضٍِ١خ ٠زُ اعزجوبد٘ب ثّمذاس ؽظخ
اٌّغّٛهخ ف ٟاٌششوخ اٌضٍِ١خ.
رذسط ؽظخ اٌّغّٛهخ ِٓ أسثبػ اٌششوخ اٌضٍِ١خ ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن٘ٚ .زا ّ٠ضً اٌشثؼ اٌخبص ثّغبّ٘ ٟاٌششوخ اٌضٍِ١خ،
ٌزٌه فّ٠ ٛٙضً اٌشثؼ ثوذ اٌؼشائت ٚاٌؾظض غ١ش اٌّغ١ـشح ف ٟاٌششوبد اٌزبثوخ ٌٍششوبد اٌضٍِ١خ.
٠زُ اهذاد اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ ٌٍششوخ اٌضٍِ١خ ٌفزشح رمبس٠ش ِبٌ١خ ِخزٍفخ هٓ فزشح رمبس٠ش اٌّغّٛهخ .هٕذ اٌؼشٚسح٠ ،زُ اعشاء
اٌزوذ٠الد ٌزؤص١ش اٌّوبِالد اٌٙبِخ اٌز ٟرؾظً ث ٓ١رٌه اٌزبس٠خ ٚربس٠خ اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ٌٍّغّٛهخ.
ثوذ رـج١ك ؿش٠مخ ؽمٛق اٌٍّى١خ ،رؾذد اٌّغّٛهخ ِب ارا وبْ ِٓ اٌؼشٚس ٞرؾم١ك خغبسح لّ١خ اػبف١خ العزضّبساد اٌّغّٛهخ
ف ٟششوبرٙب اٌضٍِ١خ .رؾذد اٌّغّٛهخ ثزبس٠خ وً رمش٠ش ِبٌِ ٟب ارا وبْ ٕ٘بن أ ٞدٌِٛ ً١ػٛه ٟهٍ ٝأْ االعزضّبس فٟ
اٌششوخ اٌضٍِ١خ لذ أخفؼذ لّ١زٗ .فبرا ِب ٚعذ رٌه اٌذٌ ،ً١رم َٛاٌّغّٛهخ ثبؽزغبة ِجٍغ االٔخفبع ف ٟاٌمّ١خ ثبٌفشق ثٓ١
اٌمّ١خ اٌّّىٓ اعزشداد٘ب ٌٍششوخ اٌضٍِ١خ ٚلّ١زٙب اٌذفزش٠خ ٚرذسط ٘زا اٌّجٍغ ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن.
هٕذ فمذاْ اٌزؤص١ش اٌغ٘ٛش ٞهٍ ٝاٌششوخ اٌضٍِ١خ ،رم َٛاٌّغّٛهخ ثم١بط ٚادساط أ ٞاعزضّبس ِؾزفق ثٗ ثمّ١زٗ اٌوبدٌخ٠ .زُ
ادساط أ ٞفشٚق ث ٓ١اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ ٌٍششوخ اٌضٍِ١خ هٕذ فمذاْ اٌزؤص١ش اٌغ٘ٛشٚ ٞاٌمّ١خ اٌوبدٌخ ٌالعزضّبس اٌّزجمٚ ٟاٌّؾظً
ِٓ اٌج١ن ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن.
عقاراث اسخثًاريت
لبِذ اٌّغّٛهخ خالي اٌغٕخ اٌؾبٌ١خ ثزغ١ش اٌغ١بعخ اٌّؾبعج١خ اٌّزوٍمخ ثومبسارٙب االعزضّبس٠خ ِٓ أعٍٛة اٌزىٍفخ اٌ ٝأعٍٛة
اٌمّ١خ اٌوبدٌخ (ا٠ؼبػ ٚ .)2ثبٌزبٌ ،ٟفبٔٗ ٠زُ ل١بط اٌومبساد االعزضّبس٠خ ِجذئ١بً ثبٌزىٍفخ ثّب فٙ١ب رىبٌ١ف اٌّوبٍِخ .الؽمبً ثوذ
اٌزغغ ً١اٌّجذئ ،ٟرذسط اٌومبساد االعزضّبس٠خ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ اٌز ٟروىظ كشٚف اٌغٛق ف ٟربس٠خ اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ .رذسط
األسثبػ أ ٚاٌخغبئش إٌبرغخ ِٓ اٌزغ١شاد ف ٟاٌمّ١خ اٌوبدٌخ ٌٍومبساد االعزضّبس٠خ ف ٟث١بْ اٌذخً اٌشبًِ ٌٍغٕخ اٌز ٟرٕشؤ فٙ١ب.
٠زُ رؾذ٠ذ اٌمّ١خ اٌوبدٌخ عًٕ٠ٛب ِٓ لجً ِم ُ١خبسعِ ٟوزّذ ِغزمً ِٓ خالي رـج١ك أعبٌ١ت اٌزم ُ١١إٌّبعجخ.
٠زُ هذَ رؾمك اٌومبساد االعزضّبس٠خ هٕذِب ٠زُ ث١وٙب أ ٚهٕذِب ٠زُ عؾت اٌومبس االعزضّبس ٞثظفخ دائّخ ِٓ االعزخذاَ ٚال
٠زٛلن إِٔ ٞبفن الزظبد٠خ ِغزمجٍ١خ ِٓ ث١وٗ٠ .ذسط اٌفشق ث ٓ١طبفِ ٟزؾظالد اٌج١ن ٚاٌمّ١خ اٌذفزش٠خ ٌألطً ف ٟث١بْ اٌذخً
اٌشبًِ اٌّغّن ف ٟفزشح االعزجوبد.
27

1.5

يهخص انسياساث انًحاسبيت انهايت )حخًه)
رزُ اٌزؾ٠ٛالد اٌ ٝاٌومبساد االعزضّبس٠خ فمؾ هٕذِب ٠ىٕ٘ ْٛبن رغ١ش ف ٟاالعزخذاَ .ثبٌٕغجخ ٌٍزؾ ِٓ ً٠ٛهمبساد اعزضّبس٠خ اٌٝ
همبس ٠شغٍٗ ِبٌه ،فبْ اٌزىٍفخ اٌّمذسح ٌٍّؾبعجخ اٌالؽمخ ٘ ٟاٌمّ١خ اٌوبدٌخ ف ٟربس٠خ رغ١١ش االعزخذاَ .ف ٟؽبٌخ رؾٛي اٌومبس
اٌز٠ ٞشغٍٗ ِبٌه اٌ ٝهمبس اعزضّبس ،ٞرم َٛاٌّغّٛهخ ثبٌّؾبعجخ هٓ ٘زا اٌومبس ٚفمبً ٌٍغ١بعخ اٌّجٕ١خ ف" ٟأصبس ِٚوذاد" ؽزٝ
ربس٠خ اٌزغ١ش ف ٟاالعزخذاَ.
أثاد ويعذاث
٠غغً األصبس ٚاٌّوذاد ثبٌزىٍفخ ٔبلظبً االعزٙالن اٌّزشاوُ ٚأ ٞأخفبع ف ٟاٌمّ١خ.
٠زُ اؽزغبة االعزٙالن ثـش٠مخ اٌمغؾ اٌضبثذ هٍِ ٝذ ٜاٌوّش اإلٔزبع ٟاٌّمذس ٌألطً اٌزٕ٠ ٞـجك هٍٚ ٗ١اٌز٠ ٞجٍغ خّظ
عٕٛاد.
٠زُ سعٍّخ اٌّظشٚفبد اٌّزىجذح العزجذاي ثٕذ ِٓ ثٕٛد األصبس ٚاٌّوذاد اٌز٠ ٟزُ اٌّؾبعجخ هٕٙب ثظٛسح ِٕفظٍخ ٠ٚزُ شـت
اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ ٌٍوٕظش اٌّغزجذي أ ٚاٌّشـٛة٠ٚ .زُ فمؾ سعٍّخ اٌّظشٚفبد اٌالؽمخ األخش ٜهٕذِب رؾمك ص٠بدح إٌّبفن
االلزظبد٠خ اٌّغزمجٍ١خ ٌجٕذ اٌومبس ٚاٌّوذاد اٌّزوٍمخ ثٙبٚ .رذسط وبفخ اٌّظشٚفبد األخش ٜف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن هٕذ رىجذ٘ب.
اْ ثٕذ األصبس ٚاٌّوذاد ٚأ ٞعضء ع٘ٛشِ ٞغغً ِجذئ١بً ٠زُ هذَ رؾممٗ هٕذ اٌج١ن أ ٚهٕذ هذَ رٛلن ِٕبفن الزظبد٠خ ِغزمجٍ١خ
ِٓ اعزخذاِٗ أ ٚث١وٗ .رذسط أ ٞأسثبػ أ ٚخغبئش ٔبرغخ هٓ اعزجوبد األطً (اٌّؾزغجخ ثبٌفشق ث ٓ١طبفِ ٟزؾظالد اٌج١ن
ٚاٌمّ١خ اٌذفزش٠خ ٌألطً) ف ٟث١بْ اٌذخً اٌشبًِ اٌّغّن هٕذ اعزجوبد األطً.
رزُ ِشاعوخ اٌمّ١خ اٌزخش٠ذ٠خ ٌٍّٛعٛداد ٚاألهّبس اإلٔزبع١خ ٚؿشق االعزٙالن فٙٔ ٟب٠خ وً عٕخ ِبٌ١خ ٚروذٍٙ٠ب هٍ ٝأعبط
ِغزمجٍِ ،ٟز ٝوبْ رٌه ِٕبعجبً.
اَخفاض قيًت انًىجىداث غير انًانيت
رؾذد اٌّغّٛهخ ثزبس٠خ وً فزشح ِبٌ١خ ِب ارا وبْ ٕ٘بن أِ ٞئشش هٍ ٝأْ أطً ِب لذ رٕخفغ لّ١زٗ .فبرا ِب رٛفش ِضً ٘زا
اٌّئشش أ ٚهٕذِب ٠غت اخزجبس أخفبع اٌمّ١خ اٌغٌٕ ٞٛألطً ،رم َٛاٌّغّٛهخ ثزمذ٠ش اٌّجٍغ اٌّّىٓ اعزشدادٖ ٌألطً .اْ
اٌّجٍغ اٌّّىٓ اعزشدادٖ ٌألطً ٘ ٛاٌمّ١خ اٌوبدٌخ ٌألطً أٚ ٚؽذح أزبط إٌمذ ٔبلظًب اٌزىبٌ١ف ؽز ٝاٌج١ن أ ٚلّ١زٗ أصٕبء االعزخذاَ
أّٙ٠ب أهٍ٠ٚ ٝزُ رؾذ٠ذ٘ب ٌىً أطً هٍ ٝؽذح ِب ٌُ ٠ىٓ األطً ِٕزغبً ٌزذفمبد ٔمذ٠خ ِغزمٍخ هٍٔ ٝؾ ٛوج١ش هٓ رٍه اٌز٠ ٟزُ
أزبعٙب ِٓ اٌّٛعٛداد أِ ٚغّٛهبد اٌّٛعٛداد األخش ِٓٚ ٜصُ ٠زُ رؾذ٠ذ اٌمّ١خ اٌّّىٓ اعزشداد٘ب وغضء ِٓ ٚؽذح أزبط
إٌمذ اٌز٠ ٟزوٍك ثٙب .هٕذِب رض٠ذ اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ ألطً ِب (أٚ ٚؽذح أزبط إٌمذ) هٓ اٌّجٍغ اٌّّىٓ اعزشدادٖ٠ ،وزجش األطً (أٚ
ٚؽذح أزبط إٌمذ) لذ أخفؼذ لّ١زٗ ٠ٚخفغ اٌ ٝلّ١زٗ اٌّّىٓ اعزشداد٘ب .هٕذ رؾذ٠ذ اٌمّ١خ أصٕبء االعزخذاَ ،رخظُ اٌزذفمبد
إٌمذ٠خ اٌّغزمجٍ١خ اٌّمذسح اٌ ٝلّ١زٙب اٌؾبٌ١خ ثبعزخذاَ ِوذي خظُ ٠وىظ رمّ١١بد اٌغٛق اٌؾبٌ١خ ٌٍمّ١خ اٌضِٕ١خ ٌألِٛاي
ٚاٌّخبؿش اٌّؾذدح ٌألطً (أٚ ٚؽذح أزبط إٌمذ) .هٕذ رؾذ٠ذ اٌمّ١خ اٌوبدٌخ ٔبلظبً اٌزىبٌ١ف ؽز ٝاٌج١ن٠ ،زُ اعزخذاَ ّٔٛرط رمُ١١
ِٕبعت٠ٚ ،زُ رؤ١٠ذ ٘زٖ اٌوٍّ١بد اٌؾغبث١خ ثّئششاد اٌمّ١خ اٌوبدٌخ اٌّزبؽخ.
٠زُ اعشاء رمذ٠ش ثزبس٠خ وً رمبس٠ش ِبٌ١خ ٌزؾذ٠ذ ِب ارا وبْ ٕ٘بن أ ٞدٌ ً١هٍ ٝأْ خغبئش أخفبع اٌمّ١خ اٌّغغٍخ عبثمبً ٌُ روذ
ِٛعٛدح أ ٚلذ أخفؼذ .فبرا ِب رٛفش ِضً ٘زا اٌذٌ ،ً١فبْ اٌّجٍغ اٌّّىٓ اعزشدادٖ ٠ى ْٛاٌّجٍغ اٌّّىٓ اعزشدادٖ ٌألطً ؽ١ش
أٗ لذ رُ ادساط أخش خغبسح ِٓ أخفبع اٌمّ١خ .ف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ٠ ،زُ ص٠بدح اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ ٌألطً اٌ ٝلّ١زٗ اٌّّىٓ اعزشداد٘ب.
اْ ِجٍغ اٌ ض٠بدح ال ّ٠ىٓ أْ ٠زغبٚص اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ اٌز٠ ٟزُ رؾذ٠ذ٘ب ،ثبٌظبف ٟثوذ االعزٙالن ،فّ١ب ٌ٠ ٌُ ٛزُ رغغ ً١خغبسح
أخفبع اٌمّ١خ ٌألطً ف ٟعٕٛاد عبثمخ٠ .غغً ٘زا اٌوىظ ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن.
ثوذ ٘زا اٌوىظ٠ ،زُ روذِ ً٠ظشٚف االعزٙالن ف ٟاٌغٕٛاد اٌّغزمجٍ١خ ٌزٛص٠ن اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ اٌّوذٌخ ٌألطًٔ ،بلظبً أ ٞلّ١خ
رخش٠ذ٠خ ،هٍ ٝأعبط ِٕزلُ ،هٍِ ٝذ ٜهّشٖ اإلٔزبع ٟاٌّزجم.ٟ
األدواث انًانيت – انخحقق انًبذئي وانقياش انالحق وعذو انخحقق

( )1انًىجىداث انًانيت
انخحقق انًبذئي وانقياش

٠زُ رظٕ١ف اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ ػّٓ ٔـبق ِو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ ٌٟٚسلُ  17وّٛعٛداد ِبٌ١خ ِذسعخ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي
األسثبػ أ ٚاٌخغبئش أ ٚلشٚع ِٚذ ٓ١ٕ٠أ ٚاعزضّبساد ِؾزفق ثٙب ؽز ٝاالعزؾمبق أِٛ ٚعٛداد ِبٌ١خ ِزبؽخ ٌٍج١ن" أٚ
وّشزمبد ِظٕفخ وؤدٚاد رغـ١خ ف ٟرغـ١خ فوبٌخِ ،ز ٝوبْ رٌه ِٕبعجبً .رؾذد اٌّغّٛهخ رظٕ١ف اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ هٕذ
اٌزؾمك اٌّجذئ.ٟ
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يهخص انسياساث انًحاسبيت انهايت )حخًه)
رذسط وبفخ اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ ِجذئ١بً ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ صائذًا اٌزىبٌ١ف اٌّزوٍمخ ِجبششحً ثبٌّوبٍِخ ثبعزضٕبء ف ٟؽبٌخ اٌّٛعٛداد
اٌّبٌ١خ ِذسعخ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش.
اْ ِشزش٠بد أِ ٚج١وبد اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرزـٍت رغٍ ُ١األطً ػّٓ إٌـبق اٌضِٕ ٟاٌّؾذد هِّٛبً ِٓ خالي اٌمٛأٓ١
أ ٚاألهشاف اٌغبئذح ف ٟاٌغٛق (اٌـش٠مخ اٌّوزبدح) ،رذسط ثزبس٠خ اٌّزبعشح ،أ ٞاٌزبس٠خ اٌز ٞرٍزضَ ف ٗ١اٌّغّٛهخ ثششاء أ ٚث١ن
األطً.
رزؼّٓ اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ ٌٍّغّٛهخ إٌمذ ٚإٌمذ اٌّوبدي ٚاٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش
ٚاٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّزبؽخ ٌٍج١ن .وّب ف 16 ٟد٠غّجش٠ ٌُ ،ىٓ ٌذ ٜاٌّغّٛهخ أِٛ ٞعٛداد ِبٌ١خ ِؾزفق ثٙب ؽز ٝربس٠خ
االعزؾمبق أِ ٚشزمبد ِظٕفخ وؤدٚاد رغـ١خ.

انقياش انالحق

٠وزّذ اٌم١بط اٌالؽك ٌٍّٛعٛداد اٌّبٌ١خ هٍ ٝرظٕ١فٙب وّب 8ٍٟ٠

ِٛعٛداد ِبٌ١خ ِزبؽخ ٌٍج١ن

رزؼّٓ اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّزبؽخ ٌٍج١ن أعٚ ُٙأٚساق دِ ٓ٠بٌ١خ .اْ االعزضّبساد ف ٟأع ُٙاٌّظٕفخ وّزبؽخ ٌٍج١ن ٘ ٟرٍه غ١ش
اٌّظٕفخ وّؾزفق ثٙب ٌٍّزبعشح ٚال اٌّظٕفخ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ ٚاٌخغبئش .اْ أٚساق اٌذ ٓ٠اٌّبٌ١خ ف٘ ٟزٖ اٌفئخ
٘ ٟاٌز ٟرٕ ٞٛاٌّغّٛهخ االؽزفبف ثٙب ٌفزشح صِٕ١خ ِؾذدح ٚاٌزّ٠ ٟىٓ ث١وٙب ٌزٍج١خ اؽز١بعبد اٌغٌٛ١خ أٌٍ ٚزغ١ش ف ٟكشٚف
اٌغٛق.
ثوذ اٌم١بط اٌّجذئ٠ ،ٟزُ ل١بط اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّزبؽخ ٌٍج١ن الؽمبً ٚفمبً ٌٍمّ١خ اٌوبدٌخ ِن ادساط األسثبػ ٚاٌخغبئش غ١ش
اٌّؾممخ وب٠شاداد شبٍِخ أخش ٜؽز٠ ٝزُ اعزجوبد االعزضّبس ٚ ،ف ٟرٌه اٌٛلذ رذسط األسثبػ ٚاٌخغبئش اٌّزشاوّخ ف ٟث١بْ
اٌذخً اٌّغّن أ ٚرؾذد هٍ ٝأٔٙب ِٕخفؼخ اٌمّ١خ ٚرذسط اٌخغبئش اٌّزشاوّخ هٕذ رٌه ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن ٚرغزجوذ ِٓ
اؽز١بؿ ٟاٌّزبػ ٌٍج١ن .رذسط اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌز ٟال ّ٠ىٓ ل١بط لّ١زٙب اٌوبدٌخ ثظٛسح ِٛصٛق ِٕٙب ثبٌزىٍفخ ٔبلظبً اٌخغبئش
ِٓ أخفبع اٌمّ١خ ،اْ ٚعذد.

ِذْٕٛ٠

٠ذسط اٌّذ ْٕٛ٠ثبٌشط١ذ اٌّغزؾك ،ثبٌظبف ٟثوذ أخفبع اٌمّ١خ٠ .زُ رمذ٠ش اٌذ ْٛ٠اٌّشىٛن ف ٟرؾظٍٙ١ب هٕذِب ٠وذ رؾظً١
اٌّجٍغ ثبٌىبًِ أِشاً غ١ش ِّىٕبً .رشـت اٌذ ْٛ٠اٌّوذِٚخ هٕذ هذَ اِىبٔ١خ اعزشداد٘ب.

ِٛعٛداد ِبٌ١خ ِذسعخ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش

رشزًّ اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّذسعخ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش هٍ ٝاٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّؾزفق ثٙب ألغشاع
اٌّزبعشح ٚاٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّظٕفخ ،هٕذ اٌزؾمك اٌّجذئ ،ٟوّذسعخ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش .رظٕف
اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ وـ "ِؾزفق ثٙب ألغشاع اٌّزبعشح" ،ارا رُ ؽ١بصرٙب ثغشع اٌج١ن أ ٚاهبدح اٌششاء ف ٟاٌّغزمجً اٌمش٠ت.
رذسط األسثبػ أ ٚاٌخغبئش ِٓ اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّؾزفق ثٙب ألغشاع اٌّزبعشح ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن .رظٕف اٌّٛعٛداد
اٌّبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش ف ٟؽبٌخ اداسح ٘زٖ اٌّٛعٛداد ٚرم ُ١١أدائٙب اعزٕبداً اٌ ٝاٌمّ١خ اٌوبدٌخ
اٌّٛصٛق ِٕٙب ٚفمبً إلعزشار١غ١خ االعزضّبس اٌّٛصمخ .ثوذ اٌزؾمك اٌّجذئ٠ ،ٟزُ اهبدح ل١بط اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّذسعخ ثبٌمّ١خ
اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِن ادساط وبفخ اٌزغ١شاد ف ٟاٌمّ١خ اٌوبدٌخ ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن.
رم َٛاٌّغّٛهخ ثزم ُ١١اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّؾزفق ثٙب ٌغشع اٌّزبعشح ،ثبعزضٕبء اٌّشزمبدٌ ،زؾذ٠ذ ِب ارا وبٔذ ال رضاي ٕ٘بن
ٔ١خ ٌج١ن ِٛعٛدارٙب اٌّبٌ١خ اٌّزبؽخ ٌٍج١ن هٍ ٝاٌّذ ٜاٌمش٠ت .ارا ٌُ رغزـ١ن اٌّغّٛهخٚ ،رٌه ف ٟؽبالد ٔبدسح ،اٌّزبعشح ثٙزٖ
اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ ٔز١غخ ٌٍغٛق غ١ش إٌشـخ ٚاٌزغ١ش ثظٛسح ع٘ٛش٠خ ف١ٔ ٟخ اإلداسح ٌج١وٙب ف ٟاٌّغزمجً اٌمش٠ت٠ ،غٛص
ٌٍّغّٛهخ أْ رخزبس اهبدح رظٕ١ف ٘زٖ اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ .روزّذ اهبدح اٌزظٕ١ف اٌ ٝلشٚع ِٚذ ٓ١ٕ٠أِٛ ٚعٛداد ِبٌ١خ
ِزبؽخ ٌٍج١ن أِ ٚؾزفق ثٙب ؽز ٝاالعزؾمبق هٍ ٝؿج١وخ األطً .اْ ٘زا اٌزم١ٌ ُ١١ظ ٌٗ رؤص١ش هٍ ٝأِٛ ٞعٛداد ِبٌ١خ ِذسعخ
ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي ث١بْ اٌذخً ٚهٕذ اعزخذاَ خ١بس اٌمّ١خ اٌوبدٌخ هٕذ اٌزظٕ١ف ،ال ّ٠ىٓ اهبدح رظٕ١ف ٘زٖ األدٚاد ثوذ
اٌزؾمك اٌّجذئ.ٟ
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عذو انخحقق

ال ٠زُ رؾمك األطً اٌّبٌ( ٟأِ ٚب ٕ٠ـجك هٍ ٗ١رٌه أ ٚعضء ِٓ األطً اٌّبٌ ٟأ ٚعضء ِٓ ِغّٛهخ أطٛي ِبٌ١خ ِّبصٍخ)
هٕذِب8
ٕ٠ز ٟٙاٌؾك ف ٟاعزالَ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ِٓ األطً ،أٚ

رؾزفق اٌّغّٛهخ ثبٌؾك ف ٟاعزالَ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ِٓ األطً ٌٚىٓ ثبٌّمبثً رزؾًّ اٌزضاَ ثذفن اٌزذفمبد إٌمذ٠خ

اٌّغزٍّخ ثبٌىبًِ د ْٚرؤخ١ش ع٘ٛش ٞاٌ ٝؿشف صبٌش ثّٛعت رشر١ت "اٌمجغ ٚاٌذفن"ٚ ،هٕذِب اِب (أ) لبِذ
اٌّغّٛهخ ثزؾ ً٠ٛوبفخ ِخبؿش ِٚضا٠ب اٌٙبِخ ٌألطً أ( ٚة) ٌُ رمُ اٌّغّٛهخ ثزؾ ً٠ٛأ ٚاالؽزفبف ثىبفخ ِخبؿش
ِٚضا٠ب اٌٙبِخ ٌألطً ٌٚىٓ ؽٌٛذ اٌغ١ـشح هٍ٘ ٝزا األطً.
هٕذِب رم َٛاٌّغّٛهخ ثزؾ ً٠ٛاٌؾك ف ٟاعزالَ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ِٓ رٍه اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ ٚهٕذِب رذخً اٌّغّٛهخ فٟ
رشر١جبد اٌمجغ ٚاٌذفن  ٌُٚرمُ ثزؾِ ً٠ٛخبؿش ِٚضا٠ب اٌٙبِخ ٌألطً أ ٚرؾ ً٠ٛاٌغ١ـشح هٍ ٝاألطً٠ٚ ،زؾمك األطً اٌغذ٠ذ
ثّمذاس اعزّشاس ع١ـشح اٌّغّٛهخ هٍ٘ ٝزا األطً .ف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ ،رم َٛاٌّغّٛهخ أ٠ؼبَ ثزغغ ً١االٌزضاَ راد اٌظٍخ٠ٚ .زُ
ل١بط األطً اٌّؾٛي ٚاالٌزضاَ اٌّشرجؾ ثٗ هٍ ٝأعبط ٠وىظ اٌؾمٛق ٚاالٌزضاِبد اٌز ٟرؾزفق ثٙب اٌّغّٛهخ.

( )1اَخفاض قيًت انًىجىداث انًانيت

رم َٛاٌّغّٛهخ ثزبس٠خ وً رمبس٠ش ِبٌ١خ ثبعشاء رمٌ ُ١١زؾذ٠ذ فّ١ب ارا وبْ ٕ٘بن أ ٞدٌِٛ ً١ػٛه ٟهٍ ٝأْ أطً ِبٌ ٟأٚ
ِغّٛهخ ِٓ األطٛي اٌّبٌ١خ لذ أخفؼذ لّ١زٙب .رٕخفغ لّ١خ أطً ِبٌ ٟأِ ٚغّٛهخ أطٛي ِبٌ١خ فمؾ ارا ِب رٛفش دًٌ١
ِٛػٛه ٟهٍ ٝأخفبع اٌمّ١خ وٕز١غخ ٌٛلٛم ؽذس ٚاؽذ أ ٚأوضش ثوذ اٌم١ذ اٌّجذئٌ ٟألطً ("ؽذس خغبسح" ِزىجذح) ٠ٚىْٛ
ٌؾذس (أؽذاس) اٌخغبسح رؤص١ش هٍ ٝاٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزمجٍ١خ اٌّمذسح ٌألطً اٌّبٌ ٟأِ ٚغّٛهخ األطٛي اٌّبٌ١خ اٌزّ٠ ٟىٓ
ل١بعٙب ثظٛسح ِٛصٛق ِٕٙب .لذ ٠زؼّٓ اٌذٌ ً١هٍ ٝأخفبع اٌمّ١خ ِئششاد اٌِٛ ٝاعٙخ اٌّمزشع أِ ٚغّٛهخ اٌّمزشػٓ١
ٌظوٛثخ ِبٌ١خ وج١شح ،أ ٚرؤخ١ش ف ٟعذاد اٌفٛائذ أ ٚاٌذفوبد األطٍ١خ أ ٚاؽزّبي اشٙبس افالع ُٙأ ٚاٌزشر١جبد اٌّبٌ١خ األخشٜ
ٚهٕذِب رش١ش اٌج١بٔبد اٌّوٍٕخ اٌ ٝأْ ٕ٘بن ٔمض ّ٠ىٓ ل١بعٗ ف ٟاٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزمجٍ١خ اٌّمذسح ِضً اٌزغ١شاد ف ٟاٌلشٚف
االلزظبد٠خ اٌّشرجـخ ثؾبالد اٌزؤخ١ش .فبرا ِب رٛفش ِضً رٌه اٌذٌ ،ً١رذسط خغبئش أخفبع اٌمّ١خ ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن.

ِٛعٛداد ِذسعخ ثبٌزىٍفخ اٌّـفؤح

ثبٌٕغجخ ٌٍّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّذسعخ ثبٌزىٍفخ اٌّـفؤح ،رم َٛاٌّغّٛهخ أٚالً ثزم ُ١١ثظٛسح ِغزمٍخ ِب ارا وبْ ٕ٘بن دًٌ١
ِٛػٛه ٟهٍٚ ٝعٛد أخفبع ع٘ٛش ٞف ٟلّ١خ اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ وً هٍ ٝؽذٖ ،أِٛ ٚعٛداد ِبٌ١خ ِغزّوخ ٌ١غذ ثظٛسح
ع٘ٛش٠خ .ارا لشسد اٌّغّٛهخ أٗ ال ٛ٠عذ دٌِٛ ً١ػٛه ٟهٍٚ ٝعٛد أخفبع ف ٟأطً ِبد ٞرُ رم ّٗ١١ثظٛسح ِغزمٍخ،
عٛاء وبْ ثظٛسح ع٘ٛش٠خ أ ٚال ،فبْ اٌّغّٛهخ رذسط األطً اٌّبٌ ٟػّٓ ِغّٛهخ ِٓ اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرزّ١ض
ثخظبئض ِخبؿش ائزّبٔ١خ ِّبصٍخ ٚرم َٛثزمّٙ١١ب ثشىً ِغّن ٌزؾذ٠ذ أخفبع اٌمّ١خ .اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرُ رمّٙ١١ب ٌزؾذ٠ذ
أخفبع لّ١زٙب ٚٚعذ أْ ٕ٘بن خغبسح أخفبع ف ٟاٌمّ١خ أِ ٚبصاٌذ رؾمك خغبئش أخفبع اٌمّ١خ ال رذسط ػّٓ اٌزمُ١١
اٌّغّن ٌزؾذ٠ذ أخفبع اٌمّ١خ.
ارا وبْ ٕ٘بن دٌِٛ ً١ػٛه ٟهٍٚ ٝعٛد خغبسح أخفبع اٌمّ١خ ،فبْ لّ١خ اٌخغبسح ٠زُ ل١بعٙب ثبٌفشق ث ٓ١اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ
ٌألطً اٌّبدٚ ٞاٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ ٌٍزذفمبد اٌّبٌ١خ اٌّغزمجٍ١خ اٌّمذسح (ثبعزضٕبء اٌخغبئش االئزّبٔ١خ اٌّغزمجٍ١خ اٌّزٛلوخ اٌز٠ ٌُ ٟزُ
رىجذ٘ب ثوذ).
٠زُ رخف١غ اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ ٌألطً ِٓ خالي اعزخذاَ ثٕذ أخفبع اٌمّ١خ ٠ٚزُ رغغ ً١لّ١خ خغبسح أخفبع اٌمّ١خ ف ٟث١بْ
اٌذخً اٌّغّن٠ .زُ شـت اٌّذِ ٓ١ٕ٠ن اٌّخظض اٌّشرجؾ ثٗ هٕذ هذَ ٚعٛد اؽزّبي اعزشداد٘ب ف ٟاٌّغزمجً ِن رؾمك وبفخ
اٌؼّبٔبد أ ٚرؾٍٙ٠ٛب اٌ ٝاٌّغّٛهخ .ف ٟؽبٌخ ص٠بدح أٔ ٚمض ِجٍغ اٌّمذس ٌخغبسح االٔخفبع ف ٟاٌمّ١خ ،ف ٟعٕخ الؽمخ ،ثغجت
ؽذس ٚلن ثوذ رغغ ً١أخفبع اٌمّ١خ ،فبْ ٠زُ ص٠بدح أ ٚرخف١غ خغبسح أخفبع اٌمّ١خ اٌّغغٍخ عبثمبً ٚرٌه ِٓ خالي روذً٠
ؽغبة اٌّخظض.
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يهخص انسياساث انًحاسبيت انهايت )حخًه)
اٌّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّزبؽخ ٌٍج١ن

ثبٌ ٕغجخ ٌٍّٛعٛداد اٌّبٌ١خ اٌّزبؽخ ٌٍج١ن ،رم َٛاٌّغّٛهخ ثزبس٠خ وً رمش٠ش ِبٌ ٟثزمِ ُ١١ب ارا وبْ ٕ٘بن دٌِٛ ً١ػٛه ٟثؤْ
اعزضّبس أِ ٚغّٛهخ اعزضّبساد لذ روشػذ ٌالٔخفبع ف ٟاٌمّ١خ.
ثبٌٕغجخ ٌالعزضّبساد ف ٟأع ُٙاٌّظٕفخ وّزبؽخ ٌٍج١نّ٠ ،ىٓ أْ ٠زؼّٓ اٌذٌ ً١اٌّٛػٛه ٟأخفبع وج١ش ِٚزٛاطً ف ٟاٌمّ١خ
اٌوبدٌخ ٌالعزضّبس د ْٚرىٍفزٗ٠ .زُ رم ُ١١االٔخفبع "اٌىج١ش" ِمبثً اٌزىٍفخ األطٍ١خ ٌالعزضّبس ِ"ٚزٛاطً" ِمبثً اٌفزشح اٌزٟ
رٕخفغ فٙ١ب اٌمّ١خ اٌوبدٌخ د ْٚاٌزىٍفخ اٌفوٍ١خٚ .ارا ِب رٛفش أ ٞدٌ ً١هٍ ٝأخفبع اٌمّ١خ٠ ،زُ ل١بط اٌخغبئش اٌّزشاوّخ ثبٌفشق
ث ٓ١رىٍفخ اٌؾ١بصح ٚاٌمّ١خ اٌوبدٌخ اٌؾبٌ١خٔ ،بلظب أ٠خ خغبئش ِٓ أخفبع لّ١خ ٘زا األطً اٌّبٌِ ٟذسعخ عبثمبً ف ٟث١بْ اٌذخً
اٌّغّن ٠ٚزُ شـجٙب ِٓ اإل٠شاداد اٌشبٍِخ األخشِ ٜن ادساعٙب ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن .اْ خغبئش أخفبع اٌمّ١خ ِٓ
االعزضّبساد ف ٟأع ُٙال ٠زُ هىغٙب ِٓ خالي ث١بْ اٌذخً اٌّغّنٚ ،رذسط اٌض٠بداد ف ٟاٌمّ١خ اٌوبدٌخ ثوذ أخفبع اٌمّ١خ
ِجبششحً ف ٟاإل٠شاداد اٌشبٍِخ األخش.ٜ
ثبٌٕغجخ ألدٚاد اٌذ ٓ٠اٌّظٕفخ وّزبؽخ ٌٍج١ن٠ ،زُ رم ُ١١أخفبع اٌمّ١خ اعزٕبداً أٌ ٝفظ اٌّوب١٠ش ثبٌٕغجخ ٌٍّٛعٛداد اٌّبٌ١خ
اٌّذسعخ ثبٌزىٍفخ اٌّـفؤحٌٚ .ىّٓ٠ ،ضً اٌّجٍغ اٌّغغً الٔخفبع اٌمّ١خ اٌخغبئش اٌّزشاوّخ اٌز٠ ٟزُ ل١بعٙب ثبٌفشق ث ٓ١اٌزىٍفخ
اٌّـفؤح ٚاٌمّ١خ اٌوبدٌخ اٌؾبٌ١خٔ ،بلظبً أ ٞخغبسح ِٓ أخفبع اٌمّ١خ اٌّغغٍخ عبثمبً ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن.

( )1انًطهىباث انًانيت
انخحقق انًبذئي وانقياش

٠زُ رظٕ١ف اٌّـٍٛثبد اٌّبٌ١خ ػّٓ ٔـبق ِو١بس اٌّؾبعجخ اٌذ 17ٌٟٚاِب وّـٍٛثبد ِبٌ١خ ِذسعخ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي
األسثبػ أ ٚاٌخغبئش أ ٚلشٚع ٚعٍف أ ٚوّشزمبد ِظٕفخ وؤدٚاد رغـ١خ ف ٟرغـ١خ فوبٌخِ ،ز ٝوبْ رٌه ِٕبعجبً .رؾذد اٌششوخ
األَ رظٕ١ف اٌّـٍٛثبد اٌّبٌ١خ هٕذ اٌزؾمك اٌّجذئ.ٟ
رزؾمك وبفخ اٌّـٍٛثبد اٌّبٌ١خ ِجذئ١بً ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ صائذاً رىبٌ١ف اٌّوبٍِخ اٌّزوٍمخ ثٙب ِجبششح ف ٟؽبٌخ اٌمشٚع.
رزؼّٓ اٌّـٍٛثبد اٌّبٌ١خ هٍ ٝاٌّغّٛهخ اٌذائٕ ٓ١دائٕ ٟاٌّؾزغضاد ٚاٌمشٚع ألعً ٚاٌؾغبثبد اٌّىشٛفخ ٌذ ٜاٌجٕٛن .فٟ
 16د٠غّجش١ٌ ،ظ ٌذ ٜاٌّغّٛهخ أِ ٞـٍٛثبد ِبٌ١خ ِذسعخ ثبٌمّ١خ اٌوبدٌخ ِٓ خالي األسثبػ أ ٚاٌخغبئش أ ٚوّشزمبد ِظٕفخ
وؤدٚاد رغـ١خ.

انقياش انالحق

٠غزٕذ اٌم١بط اٌالؽك ٌٍّـٍٛثبد اٌّبٌ١خ هٍ ٝرظٕ١فٙب وبٌزبٌ8ٟ

لشٚع ٚاٌغٍف

ثوذ اٌزؾمك اٌّجذئ ،ٟرمبط اٌمشٚع ٚاٌغٍف راد اٌفبئذح الؽمبً ثبٌمّ١خ اٌّـفؤح ثبعزخذاَ ؿش٠مخ ِوذي اٌفبئذح اٌفوٍ١خ .رذسط
األسثبػ أ ٚاٌخغبئش ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن هٕذ هذَ رؾمك االٌزضاَ اٌّبٌ ٟوزٌه ِٓ خالي اعزخذاَ هٍّ١خ اؿفبء ِوذي اٌفبئذح
اٌفوٍ١خ .رؾزغت اٌزىٍفخ اٌّـفؤح ِٓ خالي األخز ف ٟاٌؾغجبْ أ ٞخظُ أ ٚهالٚح ِٓ اٌؾ١بصح ٚاألروبة أ ٚاٌزىبٌ١ف اٌز ٟرّضً
عضءًا ال ٠زغضأ ِٓ ِوذي اٌفبئذح اٌفوٍ١خ .اْ اؿفبء ِوذي اٌفبئذح اٌفوٍ١خ ِذسط ػّٓ رىبٌ١ف اٌزّ ً٠ٛف ٟث١بْ اٌذخً.

اٌذائْٕٛ

٠زُ ل١ذ اٌذائٕ ٓ١هٓ ِجبٌغ عزذفن ف ٟاٌّغزمجً ٌمبء ثؼبئن أ ٚخذِبد رُ رغٍّٙب ،عٛاء طذسد ثٙب فٛار١ش ِٓ لجً اٌّٛسد أٌُ ٚ
رظذس.

عذو انخحقق

ٚال ٠زُ رؾمك اٌزضاَ ِبٌ ٟهٕذِب ٠زُ اإلهفبء ِٓ االٌزضاَ اٌّؾذد ف ٟاٌومذ أ ٚاٌغبإٖ أ ٚأزٙبء طالؽ١خ اعزؾمبلٗ.

هٕذ اعزجذاي اٌزضاَ ِبٌ ٟؽبٌ ٟثآخش ِٓ ٔفظ اٌّمشع ثششٚؽ ِخزٍفخ ثشىً وج١ش ،أ ٚثزوذ ً٠ششٚؽ االٌزضاَ اٌّبٌ ٟاٌؾبٌٟ
ثشىً ع٘ٛش٠ ،ٞزُ ِوبٍِخ ٘زا اٌزجذ ً٠أ ٚاٌزوذ ً٠ووذَ رؾمك ٌالٌزضاَ األطٍٚ ٟرؾمك ٌالٌزضاَ اٌغذ٠ذ٠ٚ ،ذسط اٌفشق ف ٟاٌمّ١خ
اٌذفزش٠خ راد اٌظٍخ ف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن.
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1.5

يهخص انسياساث انًحاسبيت انهايت )حخًه)
( )3يقاصت األدواث انًانيت

رزُ اٌّمبطخ ث ٓ١اٌّٛعٛداد ٚاٌّـٍٛثبد اٌّبٌ١خ ٠ٚذسط طبف ٟاٌّجٍغ ف ٟث١بْ اٌّشوض اٌّبٌ ٟاٌّغّن ارا وبٔذ ٕ٘بن ؽك
لبٔ ٟٔٛؽبٌٍِ ٟضَ ٌّمبطخ اٌّجبٌغ اٌّوزشف ثٙب ٚرٛعذ ٔ١خ اٌغذاد هٍ ٝأعبط اٌظبف ٟأ ٚاعزشداد اٌّٛعٛداد ٚرغ٠ٛخ
اٌّـٍٛثبد ف ٟآْ ٚاؽذ.

( )2انقيًت انعادنت نألدواث انًانيت

٠زُ رؾذ٠ذ اٌمّ١خ اٌوبدٌخ ٌألدٚاد اٌّبٌ١خ اٌّزذاٌٚخ ف ٟأعٛاق ِبٌ١خ ٔشـخ وّب ف ٟربس٠خ اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ ثبٌشعٛم اٌ ٝعوش
اٌغٛق اٌّوٍٓ أ ٚهشٚع أعوبس اٌّزذا( ٓ١ٌٚعوش اٌششاء ٌّشاوض اٌششاء ٚعوش اٌـٍت ٌّشاوض اٌج١ن) ثذ ْٚأ ٞخظُ ٌزىبٌ١ف
اٌّوبٍِخ.

ثبٌٕغجخ ٌألدٚاد اٌّبٌ١خ غ١ش اٌّزذاٌٚخ ف ٟعٛق ٔشـخ٠ ،زُ رؾذ٠ذ اٌمّ١خ اٌوبدٌخ ثبعزخذاَ أعبٌ١ت رمِٕ ُ١١بعجخّ٠ .ىٓ أْ رزؼّٓ
٘زٖ األعبٌ١ت8




اعزخذاَ اٌّوبِالد اٌؾذ٠ضخ ف ٟاٌغٛق ثششٚؽ رغبس٠خ ثؾزخ
أ ٚثبٌشعٛم اٌ ٝاٌمّ١خ اٌوبدٌخ اٌؾبٌ١خ ألداح أخشِّ ٜبصٍخ اٌ ٝؽذ وج١ش
أ ٚرؾٍ ً١اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّخظِٛخ أ ٚأعبٌ١ت اٌزم ُ١١األخش.ٜ

٠زُ هشع رؾٍ ً١اٌمّ١خ اٌوبدٌخ ٌألدٚاد اٌّبٌ١خ ٚاٌزفبط ً١اإلػبف١خ هٓ و١ف١خ ل١بعٙب ف ٟا٠ؼبػ .66
يكافأة َهايت انخذيت نهًىظفيٍ
رؾزغت اٌّغّٛهخ ِخظظبً ٌّىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌّٛكفٙ١ب اٌٛافذ .ٓ٠اْ اعزؾمبق ٘زٖ اٌّىبفؤح ٠غزٕذ هبدحً اٌ ٝاٌشارت األخ١ش
ٌٍّٛكفٚ ٓ١ؿٛي ِذح خذِخ اٌّٛكفٚ ٓ١اٌ ٝارّبَ فزشح خذِخ ِوٕ١خ وؾذ أدٔ .ٝاْ اٌزىبٌ١ف اٌّزٛلوخ ٌٙزٖ اٌّىبفآد ٠زُ رغغٍٙ١ب
وّظشٚفبد ِغزؾمخ هٍِ ٝذ ٜفزشح اٌخذِخ.
ثبٌٕغجخ ٌٍّٛكف ٓ١اٌى٠ٛز ٓ١١رم َٛاٌّغّٛهخ ثزمذِ ُ٠غبّ٘بد اٌ ٝاٌّئعغخ اٌوبِخ ٌٍزؤِٕ١بد االعزّبه١خ وٕغجخ ِٓ سٚارت
اٌّٛكف ،ٓ١اْ اٌزضاِبد اٌششوخ ِؾذدح ثٙزٖ اٌّغبّ٘بد ٚاٌز ٟرؾًّ وّظشٚف هٕذ اعزؾمبلٙب.
أسهى خسيُت
٠زُ اٌّؾبعجخ هٓ أع ُٙاٌششوخ األَ اٌخبطخ وؤع ُٙخضٕ٠خ ٚرذسط ثبٌزىٍفخ .هٕذ ث١ن أع ُٙاٌخضٕ٠خ رغغً األسثبػ اٌ ٝؽغبة
ِٕفظً غ١ش لبثً ٌٍزٛص٠ن ف ٟؽمٛق اٌٍّى١خ (اؽز١بؿ ٟأع ُٙخضٕ٠خ) .وّب ٠زُ رؾّ ً١أ٠خ خغبئش ِؾممخ هٍٔ ٝفظ اٌؾغبة فٟ
ؽذٚد اٌشط١ذ اٌذائٓ ف ٟرٌه اٌؾغبة٠ٚ ،زُ رؾّ ً١أ٠خ خغبئش اػبف١خ هٍ ٝاألسثبػ اٌّؾزفق ثٙب  ِٓٚصُ االؽز١بؿ١بد .رغزخذَ
األسثبػ اٌّؾممخ الؽمبً ِٓ ث١ن أع ُٙاٌخضٕ٠خ ٌّمبثٍخ أ ٞخغبئش ِغغٍخ عبثمبً ف ٟاالؽز١بؿ١بد ٚاألسثبػ اٌّؾزفق ثٙب ٚؽغبة
اؽز١بؿ ٟأع ُٙاٌخضٕ٠خ هٍ ٝاٌزٛاٌ .ٟال ٠زُ دفن أ٠خ رٛص٠وبد ٔمذ٠خ هٓ أع ُٙاٌخضٕ٠خ ٘زٖ٠ٚ .ئد ٞاطذاس أعِٕ ُٙؾخ اٌ ٝص٠بدح
هذد أع ُٙاٌخضٕ٠خ ثٕفظ إٌغجخ ٚرخف١غ ِزٛعؾ رىٍفخ اٌغ ُٙثذ ْٚاٌزؤص١ش هٍ ٝاعّبٌ ٟرىٍفخ أع ُٙاٌخضٕ٠خ.
يعهىياث انقطاعاث
اْ اٌمـبم ٘ ٛعضء ِّ١ض ِٓ اٌّغّٛهخ ثؾ١ش ٠مذَ ِٕزغبد أ ٚخذِبد (لـبم أهّبي) أ٠ ٚمذَ ِٕزغبد أ ٚخذِبد ػّٓ ث١ئخ
الزظبد٠خ ِؾذدح (لـبم عغشاف٠ٚ )ٟزوشع ٌّخبؿش ِٕٚبفن ِخزٍفخ هٓ غ١شٖ ِٓ اٌمـبهبد.
انعًالث األجُبيت
رغغً اٌّوبِالد ثبٌوّالد األعٕج١خ ثبٌذٕ٠بس اٌى٠ٛزٚ ٟفمبً ألعوبس اٌظشف اٌغبئذح ثزبس٠خ اٌّوبٍِخ .رؾٛي اٌّٛعٛداد
ٚاٌّـٍٛثبد اٌّبٌ١خ ثبٌوّالد األعٕج١خ اٌ ٝاٌذٕ٠بس اٌى٠ٛزٚ ٟفمبً ألعوبس اٌظشف اٌغبئذح ثزبس٠خ اٌزمبس٠ش اٌّبٌ١خ .رذسط وبفخ
فشٚق اٌزؾ ً٠ٛف ٟث١بْ اٌذخً اٌّغّن .رؾٛي اٌجٕٛد غ١ش إٌمذ٠خ اٌز ٟرمبط ِٓ ؽ١ش اٌزىٍفخ اٌزبس٠خ١خ ثبٌوّالد األعٕج١خ
ثبعزخذاَ أعوبس اٌظشف وّب ف ٟرٛاس٠خ اٌّوبِالد اٌّجذئ١خ .رؾٛي اٌجٕٛد غ١ش إٌمذ٠خ اٌز ٟرمبط ٚفمبً ٌٍمّ١خ اٌوبدٌخ ثبٌوّالد
األعٕج١خ ثبعزخذاَ أعوبس اٌظشف ف ٟربس٠خ رؾذ٠ذ اٌمّ١خ اٌوبدٌخ.
انخساياث طارئت
ال رغغً االٌزضاِبد اٌـبسئخ ف ٟاٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ٌٚىٓ ٠فظؼ هٕٙب ِب ٌُ ٠ىٓ اؽزّبي رذفك اٌّظبدس اٌز ٟرشزًّ هٍٝ
إٌّبفن االلزظبد٠خ ِغزجوذاً.
ال رغغً اٌّٛعٛداد اٌـبسئخ ف ٟاٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌّغّوخ ٌٚىٓ ٠فظؼ هٕٙب هٕذِب ٠ى ْٛاؽزّبي رذفك إٌّبفن االلزظبد٠خ
ِشعؾبً .
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األحكام والتقدٌرات المحاسبٌة الهامة
األحكام المحاسبٌة
إن إعداد البٌانات المالٌة للمجموعة ٌتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدٌرات وافتراضات التً من شؤنها أن توثر على
المبالغ المدرجة لإلٌرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة فً تارٌخ التقارٌر
المالٌة  . .ولكن عدم التؤكد من هذه االفتراضات والتقدٌرات ٌمكن أن ٌإدي إلى نتائج تتطلب تعدٌالت جوهرٌة فً القٌمة
الدفترٌة لألصل أو االلتزام المتؤثر فً المستقبل.
عند تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة ،قامت اإلدارة باتخاذ األحكام الهامة التالٌة التً لها أكبر األثر على المبالغ
المدرجة فً البٌانات المالٌة المجمعة:

تصنٌف االستثمارات

ٌتعٌن على اإلدارة اتخاذ قرار بشؤن حٌازة استثمار معٌن سواء كان ٌجب تصنٌفه كاستثمارات مدرجة بالقٌمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر أو موجودات مالٌة متاحة للبٌع.
ٌعتمد تصنٌف المجموعة لالستثمارات كمدرجة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على الكٌفٌة التً تراقب بها
اإلدارة أداء تلك االستثمارات .وعندما ٌتوفر لها قٌمة عادلة موثوق منها وأن التغٌرات فً القٌمة العادلة تدرج كجزء من بٌان
الدخل المجمع فً حسابات اإلدارة ٌتم تصنٌفها كمدرجة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
ٌتم تصنٌف كافة الموجودات المالٌة األخرى كموجودات مالٌة متاحة للبٌع.

تصنٌف العقارات

ٌتعٌن على اإلدارة اتخاذ قرار بشؤن حٌازة عقار معٌن سواء كان ٌجب تصنٌفه كـ عقار للمتاجرة أو عقار محتفظ به للتطوٌر
أو عقار استثماري.

تقوم المجموعة بتصنٌف العقار كعقار للمتاجرة إذا تم حٌازته بصفة أساسٌة بغرض بٌعه ضمن نشاط األعمال العادٌة .كما
تصنف المجموعة العقار كعقار استثماري إذا تم حٌازته لتحقٌق إٌرادات من تؤجٌره أو ارتفاع قٌمته أو الستخدامات مستقبلٌة
غٌر محددة.
التقدٌرات واالفتراضات
فٌما ٌلً االفتراضات الرئٌسٌة التً تتعلق بالمصادر المستقبلٌة والرئٌسٌة لعدم التؤكد من التقدٌرات بتارٌخ التقارٌر المالٌة
والتً لها أثر كبٌر ٌإدي إلى تعدٌل جوهري على القٌمة الدفترٌة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالٌة الالحقة :تستند
تقدٌرات وافتراضات المجموعة إلى المإشرات المتاحة عند إعداد البٌانات المالٌة المجمعة .ولكن الظروف واالفتراضات
الحالٌة حول التطورات المستقبلٌة قد تتغٌر نتٌجة للتغٌرات أو الظروف الناتجة عن تغٌٌرات أو ظروف خارج نطاق سٌطرة
المجموعةٌ .تم عكس هذه التغٌرات فً االفتراضات عند حدوثها.

انخفاض قٌمة الذمم المدٌنة

ٌتم عمل تقدٌر المبلغ الممكن تحصٌله من األرصدة التجارٌة المدٌنة عندما ٌعد تحصٌل كافة المبالغ أمراً غٌر ممكناً .وبالنسبة
لكل مبلغ من المبالغ الجوهرٌةٌ ،تم عمل هذا التقدٌر على أساس إفراديٌ .تم بصورة مجمعة تقٌٌم كل مبلغ من المبالغ غٌر
الجوهرٌة والتً مر تارٌخ استحقاقها دون تحصٌلها وٌتم تطبٌق مخصص لها حسب طول فترة التؤخٌر.

األعمار اإلنتاجٌة لألثاث والمعدات

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجٌة المقدرة لألثاث والمعدات لغرض احتساب االستهالكٌ .تحدد هذا التقدٌر بعد احتساب
االستخدام المتوقع لألصل أو التآكل والتلف المادي .تقوم اإلدارة بمراجعة القٌمة التخرٌدٌة واألعمار اإلنتاجٌة سنوٌا ً وٌتم
تعدٌل مخصص االستهالك المستقبلً عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجٌة تختلف عن التقدٌرات السابقة.

انخفاض قٌمة الموجودات غٌر المالٌة

ٌوجد انخفاض القٌمة عندما تتجاوز القٌمة الدفترٌة ألصل أو وحدة إنتاج النقد القٌمة الممكن استردادها ،التً تمثل القٌمة
العادلة ناقصا ً التكالٌف حتى البٌع والقٌمة أثناء االستخدام أٌهما أكبرٌ .ستند احتساب القٌمة العادلة ناقصا ً التكالٌف حتى البٌع
إلى البٌانات المتوفرة من معامالت المبٌعات قٌد التنفٌذ فً معامالت بشروط تجارٌة بحتة ألصول مماثلة أو استناداً إلى
األسعار المعروضة فً السوق ناقصا ً التكالٌف اإلضافٌة لبٌع األصلٌ .ستند احتساب القٌمة أثناء االستخدام إلى نموذج
التدفقات النقدٌة المخصومة.
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األحكام والتقدٌرات المحاسبٌة الهامة (تتمة)
التقدٌرات واالفتراضات (تتمة)

انخفاض قٌمة االستثمارات فً الشركات الزمٌلة

بعد تطبٌق طرٌقة حقوق الملكٌة ،تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجٌل أي خسارة انخفاض قٌمة من استثمارات
المجموعة فً شركات زمٌلة فً تارٌخ كل تقارٌر مالٌة استناداً إلى وجود أي دلٌل موضوعً على أن االستثمار فً شركات
زمٌلة قد انخفضت قٌمته .وفً هذه الحالة تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القٌمة بالفرق بٌن القٌمة الممكن استردادها
للشركة الزمٌلة وقٌمتها الدفترٌة ،وتسجل المبلغ فً بٌان الدخل المجمع.

تقٌٌم العقارات االستثمارٌة

ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة للعقارات االستثمارٌة من قبل خبٌر مقٌم عقاري مستقل باستخدام أسالٌب تقٌٌم معروفة .فً بعض
الحاالتٌ ،تم تحدٌد القٌمة العادلة على أساس معامالت عقارٌة حدٌثة لها سمات ومواقع مماثلة لتلك الخاصة بموجودات
المجموعة.

ٌتم تقٌٌم العقارات االستثمارٌة قٌد اإلنشاء أٌضا ً وفقا ً للقٌمة العادلة المحددة من قبل خبٌر مقٌم عقاري مستقل باستثناء القٌم
التً ال ٌمكن تحدٌدها بصورة موثوق منهاٌ .تم تحدٌد القٌمة العادلة للعقارات االستثمارٌة قٌد اإلنشاء باستخدام طرٌقة تجمع
بٌن طرٌقة المقارنة السوقٌة لألراضً وطرٌقة التكلفة لألعمال اإلنشائٌة.

انخفاض قٌمة الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع

تقوم المجموعة بمعاملة الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع كموجودات مالٌة انخفضت قٌمتها إذا كان هناك انخفاض كبٌر أو
متواصل فً القٌمة العادلة بما ٌقل عن تكلفتها أو عندما ٌكون هناك دلٌل موضوعً آخر بوجود انخفاض فً القٌمة .إن
عملٌة تحدٌد االنخفاض "الكبٌر" أو "المتواصل" تتطلب قرارات أساسٌة.

تقٌٌم االستثمارات غٌر المسعرة فً أسهم
ٌستند تقٌٌم االستثمارات غٌر المسعرة فً أسهم عاد ًة إلى واحدة مما ٌلً:
 معامالت حدٌثة فً السوق بشروط تجارٌة بحتة.
 القٌمة العادلة الحالٌة الستثمار آخر مماثل إلى حد كبٌر.
 التدفقات النقدٌة المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالٌة المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة؛ أو
 نماذج تقٌٌم أخرى.
إن تحدٌد التدفقات النقدٌة وعوامل الخصم لالستثمارات غٌر المسعرة فً أسهم ٌتطلب تقدٌرات كبٌرة.

1

ربحٌة (خسارة) السهم األساسٌة والمخففة
ٌتم احتساب ربحٌة (خسارة) السهم األساسٌة بتقسٌم صافً ربح (خسارة) السنة الخاصة بمساهمً الشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة خالل السنة (باستثناء أسهم الخزٌنة)ٌ .تم احتساب ربحٌة (خسارة) السهم المخففة بتقسٌم
صافً الخسارة الخاصة بمساهمً الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة خالل السنة (باستثناء أسهم
الخزٌنة) زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة التً قد ٌتم إصدارها فً عملٌة تحوٌل كافة األسهم العادٌة المحتملة
المخففة إلى أسهم عادٌة .لم ٌكن لدى الشركة األم أسهم قائمة مخففة محتملة كما فً  31دٌسمبر.
2111
2132
)(3,083,855
ربحٌة (خسارة) السنة الخاصة بمساهمً الشركة األم (دٌنار كوٌتً)
217,832
═══════════

═══════════

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة خالل السنة
(باستثناء أسهم الخزٌنة)

175,440,825

175,440,825

ربحٌة (خسارة) السهم األساسٌة والمخففة الخاصة بمساهمً الشركة األم

 3.21فلس
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═══════════

═══════════

═══════════

( )17.58فلس
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5

عقارات استثمارٌة

|

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

303,488,573
10,672,075
5,894,244
480,130

273,905,069
22,442,985
4,058,142
3,082,377

فً بداٌة السنة
إضافات
تكالٌف قروض مرسملة
التغٌر فً القٌمة العادلة
عقارات استثمارٌة مستبعدة عند فقدان السٌطرة على شركة تابعة (إٌضاح
)6

)(256,552,927

كما فً نهاٌة السنة

63,982,095

───────────
═══════════

-

───────────

303,488,573

═══════════

ٌتم تصنٌف العقارات االستثمارٌة كما ٌلً:

عقارات قٌد التطوٌر
عقارات تامة

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

44,550,095
19,432,000

284,620,823
18,867,750

عقارات استثمارٌة

63,982,095

───────────

───────────

═══════════

═══════════

303,488,573

لقد تم تحدٌد القٌمة العادلة للعقارات االستثمارٌة استناداً إلى تقٌٌمات تم الحصول علٌها من مقٌمٌن مستقلٌن متخصصٌن فً
تقٌٌم هذا النوع من العقارات االستثمارٌة .أحد هإالء المقٌمٌن هو بنك محلً والذي قام باستخدام طرٌقة العائد بٌنما قام المقٌم
االخر وهو مقٌم محلً معتمد ٌتمتع بسمعة طٌبة بتقٌٌم العقارات االستثمارٌة باستخدام طرٌقة تجمع بٌن طرٌقة المقارنة
السوقٌة لألراضً وطرٌقة التكلفة لألعمال اإلنشائٌة التً تم تنفٌذها حتى تارٌخ التقارٌر المالٌة .وألغراض التقٌٌم ،اختارت
الشركة القٌمة التً حددها المقٌم المحلً المعتمد والتً تمثل القٌمة األقل من بٌن التقٌٌمٌن ( :2111معدل التقٌٌمٌن) وفقا ً
لمتطلبات هٌئة أسواق رأس المال.
فٌما ٌلً االفتراضات الهامة حول التقٌٌمات:
سعر السوق المقدر لألرض (المعدل لكل متر مربع) (دٌنار كوٌتً)
معدل اإلٌجار (لكل متر مربع) (دٌنار كوٌتً)
معدل العائد
معدل االماكن الشاغرة

2132

2111

2,928
12
8%
0-8%

3,770
12
8%
0-8%

تحلٌل الحساسٌة

ٌعرض الجدول التالً حساسٌة التقٌٌم للتغٌرات فً أهم االفتراضات المتعلقة بتقٌٌم العقارات االستثمارٌة:
التغٌرات فً
افتراضات التقٌٌم

سعر السوق المقدر لألرض
متوسط اإلٌجار
معدل العائد
معدل األماكن الخالٌة

+/- 5%
+/- 5%
+/- 50 BP
+/- 5%

التؤثٌر علً ربح (خسارة) السنة
2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

2,918,500
3,199,105
3,046,766
3,199,105

5,886,350
3,133,755
2,984,528
3,133,755

35
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6

استثمار فً شركة زمٌلة
اسم الشركة

شركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك( .مقفلة)

حصة الملكٌة الفعلٌة
2111
2132
-

35.5%

بلد
التسجٌل

الكوٌت

2132

2111

51,512,913

-

فً السنة السابقة ،كانت شركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك( .مقفلة) شركة تابعة للشركة األم .خالل السنة ،قامت الشركة األم
بإعادة تقٌٌم مدى سٌطرتها على الشركة التابعة وانتهت إلى أنها قد فقدت أغلبٌة حقوق التصوٌت فً شركة الحمرا العقارٌة،
وبالتالً ،تم معاملتها كشركة زمٌلة فً البٌانات المالٌة المجمعة اعتباراً من تارٌخ فقدان السٌطرة.
ٌتضمن بٌان الدخل المجمع المعلومات التالٌة المتعلقة بشركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك( .مقفلة) حتى تارٌخ فقدان السٌطرة
على هذه الشركة التابعة:

صافً إٌرادات اإلٌجارات والخدمات
صافً اإلٌرادات من العقار االستثماري
صافً إٌرادات التشغٌل
ربح الفترة

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

2,137,947
1,518,454
1,239,731
1,224,375

1,097,800
866,300
1,611,532

كما فً تارٌخ فقدان السٌطرة ،إن القٌمة الدفترٌة للموجودات والمطلوبات الخاصة بشركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك( .مقفلة)
تم استبعادها:
2132
دٌنار كوٌتً

الموجودات

موجودات غٌر متداولة

أثاث ومعدات
عقار استثماري

698,548
256,552,927

124,304
240,666,109

257,251,475

240,790,413

861,043
14,000,000
15,320

626,153
13,950,000
50,106

──────────
──────────

موجودات متداولة

مدٌنون ومدفوعات مقدما ً
ودائع ألجل
أرصدة لدى البنوك

──────────

──────────

══════════

20

──────────

──────────

272,127,838

36

──────────

──────────

14,876,363

مجموع الموجودات

2111
دٌنار كوٌتً

14,626,259

255,416,672

══════════
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6

استثمار فً شركة زمٌلة (تتمة)
مطلوبات غٌر متداولة

قرض ألجل
محتجزات دائنة
مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

104,500,000
2,577,460
329,181

87,000,000
3,677,607
236,771

107,406,641

90,914,378

8,995,011
9,947,117

10,997,578
8,949,673

──────────
──────────

مطلوبات متداولة

دائنون ومصروفات مستحقة
حسابات مكشوفة لدى البنوك

──────────
──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

18,942,128

مجموع المطلوبات

|

19,947,251

126,348,769

110,861,629

صافً الموجودات
ناقصاً :الحصص غٌر المسٌطرة

145,779,069
)(94,266,156

144,555,043

حصة الشركة األم فً صافً الموجودات بتارٌخ فقدان السٌطرة

51,512,913

──────────

──────────

──────────
══════════

ٌوضح الجدول التالً المعلومات المالٌة الملخصة الستثمار الشركة األم فً شركة زمٌلة:
حصة فً بٌان المركز المالً لشركة زمٌلة:

موجودات غٌر متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غٌر متداولة
مطلوبات متداولة
حقوق الملكٌة

7

موجودات مالٌة متاحة للبٌع
أوراق مالٌة محلٌة مسعرة
أوراق مالٌة محلٌة غٌر مسعرة
أوراق مالٌة خارجٌة غٌر مسعرة

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

91,123,394
5,286,167
38,165,752
6,730,896
────────
51,512,913
════════

────────
════════

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

471,477
3,501,100
2,653,609

427,724
3,501,100
2,674,946

─────────

─────────

═════════

═════════

6,626,186

6,603,770

تم تسجٌل خسارة انخفاض قٌمة بمبلغ ال شًء ( 235,195 :2111دٌنار كوٌتً) مقابل أوراق مالٌة مسعرة التً تعرضت
النخفاض كبٌر ومتواصل فً القٌمة.
إن أوراق مالٌة محلٌة وأجنبٌة غٌر مسعرة مدرجة بالتكلفة وذلك بسبب عدم إمكانٌة قٌاس قٌمتها العادلة بصورة موثوق منها.
قامت اإلدارة بمراجعة أوراقها المالٌة غٌر المسعرة لتحدٌد االنخفاض فً القٌمة وقد تم تسجٌل خسارة انخفاض القٌمة بمبلغ
ال شًء ( 1,611,388 :2111دٌنار كوٌتً) لقاء هذه االستثمارات فً بٌان الدخل المجمع .لم ٌرد إلى علم اإلدارة وجود أي
ظروف ٌمكن أن تشٌر إلى وجود انخفاض فً قٌمة هذه االستثمارات كما فً تارٌخ التقارٌر المالٌة.

37
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8

موجودات مالٌة بالقٌمة العالة من خالل األرباح أو الخسائر
محتفظ بها للمتاجرة

محفظة مدارة (األسهم المسعرة)
أسهم محلٌة مسعرة

مصنفة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

محفظة مدارة (أسهم محلٌة مسعرة)
صنادٌق مدارة

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

2,710,220
647,025

2,930,746
711,637

1,274,130
296,090

694,981
534,565

─────────

─────────

═════════

═════════

4,927,465

4,871,929

تم رهن محفظة مدارة بمبلغ  1,371,571دٌنار كوٌتً ( 819,738 :2111دٌنار كوٌتً) كضمان مقابل قروض محددة
األجل (إٌضاح .)15
تتكون الخسائر غٌر المحققة من الموجودات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المدرجة ضمن بٌان الدخل
المجمع مما ٌلً:
2111
2132
دٌنار كوٌتً
دٌنار كوٌتً

محتفظ بها للمتاجرة

محافظ مدارة (األسهم المسعرة)
أسهم محلٌة مسعرة

مصنفة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

محفظة مدارة (أسهم محلٌة مسعرة)
صنادٌق مدارة

41,967
)(64,612

)(451,712
)(458,988

)(1,680,850
20,156

)(2,651,220
)(289,975

──────────

──────────

══════════

══════════

)(1,683,339

)(3,851,895

تتكون األرباح (الخسائر) المحققة من الموجودات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المدرجة ضمن بٌان
الدخل المجمع مما ٌلً:

محتفظ بها للمتاجرة

محفظة مدارة (األسهم المسعرة)

مصنفة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

صنادٌق مدارة

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

35,900

)(159,396

1,460

──────────

──────────

══════════

══════════

37,360

38

-

)(159,396
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|

النقد والنقد المعادل
ٌشتمل النقد والنقد المعادل المتضمن فً بٌان التدفقات النقدٌة المجمع على مبالغ بٌان المركز المالً المجمع التالٌة:

أرصدة لدى البنوك ونقد
حسابات مكشوفة لدى البنوك

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

887,382
-

14,819,227
)(8,949,673

ناقصاً :ودائع ألجل ذات فترات استحقاق أصلٌة تزٌد عن ثالثة أشهر

887,382
-

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

887,382

5,869,554
)(13,950,000
)(8,080,446

خالل السنة ،فقدت المجموعة السٌطرة على شركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك( .مقفلة) .وبالتالً فإن بعض أرصدة النقد والنقد
المعادل بمبلغ  9,931,797دٌنار كوٌتً ( 8,899,567 :2111دٌنار كوٌتً) قد تم استبعادها من بٌان المركز المالً المجمع
كما فً تارٌخ فقدان السٌطرة (إٌضاح .)6

31

رأس المال وعالوة إصدار األسهم
ٌتكون رأسمال الشركة األم من:
المصرح به المصدر والمدفوع بالكامل

عدد  176,411,111سهم بقٌمة  111فلس (كافة
األسهم مدفوعة نقدا)

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

2132
سهما

2111
سهم ًا

17,640,000

17,640,000

176,400,000

176,400,000

══════════

══════════

══════════

══════════

إن عالوة إصدار األسهم غٌر متاحة للتوزٌع.
بتارٌخ  27مارس  ،2113اقترح أعضاء مجلس إدارة الشركة األم مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  5,111دٌنار كوٌتً
( :2111ال شًء) للسنة المنتهٌة فً  31دٌسمبر  .2112إن هذا االقتراح ٌخضع لموافقة الجمعٌة العمومٌة السنوٌة لمساهمً
الشركة األم.

33

فائض رأس المال
ٌمثل هذا الفائض المبلغ المستحق لمساهمً الشركة األم السابقٌن والذي تم التنازل عنه خالل  1996وتم تحوٌله إلى حقوق
مساهمً الشركة األم .ال توجد قٌود على توزٌع هذا المبلغ.

32

االحتٌاطً القانونً
وفقا ً لقانون الشركات التجارٌة والنظام األساسً للشركة األمٌ ،تعٌن تحوٌل نسبة  %11من ربح السنة قبل حصة مإسسة
الكوٌت للتقدم العلمً وضرٌبة دعم العمالة الوطنٌة والزكاة ومكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتٌاطً القانونً.
ٌجوز للشركة األم أن تقرر وقف هذه التحوٌالت السنوٌة عندما ٌصل رصٌد االحتٌاطً القانونً إلى  %51من رأس المال
المصدر.
إن توزٌع هذا االحتٌاطً محدد بالمبلغ المطلوب لتوزٌع أرباح ال تزٌد عن  %5من رأس المال المدفوع فً السنوات التً ال
تسمح فٌها األرباح المتراكمة بتؤمٌن هذا الحد.

39
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31

احتٌاطٌات أخرى
احتٌاطً عام ( 13أ)
احتٌاطً إعادة تقٌٌم ( 13ب)
التغٌر فً ملكٌة شركة تابعة دون فقدان السٌطرة ( 13ج)
احتٌاطً خٌارات أسهم

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

27,673
37,213

4,871
34,618,995
)(13,232,172
37,213

──────────

──────────

══════════

══════════

64,886

21,428,907

.13أ احتٌاطً عام
وفقا ً لقانون الشركات التجارٌة والنظام األساسً للشركة األمٌ ،تعٌن تحوٌل نسبة  %11من ربح السنة الخاص بمساهمً
الشركة األم قبل حصة مإسسة الكوٌت للتقدم العلمً وضرٌبة دعم العمالة الوطنٌة والزكاة ومكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة
إلى االحتٌاطً العام.
ٌجوز للجمعٌة العمومٌة العادٌة بعد موافقة مجلس إدارة الشركة األم زٌادة النسبة المئوٌة التً تراها مناسبة .وٌجوز لها أن
تقرر إٌقاف مثل ذلك التحوٌل السنوي.
.13ب فائض إعادة التقٌٌم
ٌمثل هذا المبلغ الزٌادة فً مبلغ التقٌٌم وفقا ً للقٌمة العادلة عن سعر التكلفة الذي تحقق فً  2114عند أعادة تقٌٌم أرض تحت
التطوٌر تم تحوٌلها إلى عقارات استثمارٌة .إن هذا االحتٌاطً غٌر قابل للتوزٌع على المساهمٌن وسوف ٌحول إلى أرباح
محتفظ بها عند البٌع.
فً تارٌخ فقدان السٌطرة على شركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك( .مقفلة)( .إٌضاح  ،)6تم تحوٌل رصٌد االحتٌاطً بمبلغ
 34,618,995دٌنار كوٌتً إلى األرباح المحتفظ بها.
.13ج التغٌر فً ملكٌة شركة تابعة دون فقدان السٌطرة
فً السنوات السابقة لم تشارك الشركة األم فً زٌادة رأس مال شركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك( .مقفلة) ،وبالتالً انخفضت
حصة ملكٌتها بنسبة  %35.53من  .%59استمرت الشركة األم فً ممارسة السٌطرة على شركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك.
(مقفلة) خالل السنتٌن المالٌتٌن  2111و  2111من خالل تمثٌل أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة وغالبٌة حقوق التصوٌت
فً الجمعٌة العمومٌة السنوٌة من خالل خطابات التعٌٌن من المساهمٌن اآلخرٌن .وبالتالً ،تم تسجٌل تؤثٌر التغٌر فً الملكٌة
من دون فقدان السٌطرة بمبلغ  4,876,117دٌنار كوٌتً ( 8,356,155 :2111دٌنار كوٌتً) ضمن حقوق الملكٌة.
فً تارٌخ فقدان السٌطرة على شركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك( .مقفلة) (إٌضاح  ،)6تم تحوٌل رصٌد االحتٌاطً بمبلغ
 13,232,172دٌنار كوٌتً إلى األرباح المحتفظ بها.

31

أسهم خزٌنة
عدد األسهم
نسبة األسهم المصدرة
القٌمة السوقٌة (دٌنار كوٌتً)

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

959,175
═══════
0.54%
═══════
153,468
═══════

959,175
═══════
0.54%
═══════
124,692
═══════

إن احتٌاطٌات الشركة األم بما ٌعادل تكلفة شراء أسهم الخزٌنة تم تخصٌصها كاحتٌاطٌات غٌر قابلة للتوزٌع فً الشركة األم.
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قروض ألجل
معدل الفائدة الفعلٌة

بنوك محلٌة – دٌنار كوٌتً
بنوك محلٌة – دٌنار كوٌتً

معدل خصم بنك
الكوٌت المركزي
4.862%
5.59%

تارٌخ االستحقاق
فبراٌر 2113
ٌناٌر 2113

2132
دٌنار كوٌتً
8,800,000
273,500
──────
9,073,500

══════════

2111
دٌنار كوٌتً
95,792,400
1,122,800
──────
96,915,200

══════════

إن القروض محددة األجل من مإسسات مالٌة إسالمٌة محلٌة مضمونة بمحفظة مدارة (إٌضاح .)8
خالل السنة ،فقدت المجموعة السٌطرة على شركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك( .مقفلة) .وبالتالً فإن بعض القروض ألجل
بمبلغ  114,511,111دٌنار كوٌتً ( 87,111,111 :2111دٌنار كوٌتً) قد تم استبعادها من بٌان المركز المالً المجمع
كما فً تارٌخ فقدان السٌطرة (إٌضاح .)6
36

دائنون ومصروفات مستحقة
مبالغ مستحقة إلى مقاولٌن
محتجزات دائنة (إٌضاح )17
تؤمٌنات من مستؤجرٌن
مصروفات مستحقة
توزٌعات أرباح مستحقة (إٌضاح )17
دائنون آخرون
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إٌضاح )17

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

584,769
236,496
347,052
115,608
2,498,049
-

4,830,984
4,172,148
2,342,799
804,698
123,929
74,142
28,043

─────────

─────────

═════════

═════════

3,781,974

12,376,743

خالل السنة ،فقدت المجموعة السٌطرة على شركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك( .مقفلة) .وبالتالً فإن بعض أرصدة الدائنٌن
والمصروفات المستحقة بمبلغ  8,995,111دٌنار كوٌتً ( 11,997,578 :2111دٌنار كوٌتً) قد تم استبعادها من بٌان
المركز المالً المجمع كما فً تارٌخ فقدان السٌطرة (إٌضاح .)6

37

معامالت مع أطراف ذات عالقة
تمثل هذه المعامالت تلك التً تمت مع أطراف ذات عالقة ،أي المساهمٌن وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا للمجموعة
وشركات ٌسٌطرون علٌها بصورة أساسٌة أو ٌمارسون علٌها تؤثٌراً ملموساً .تتم الموافقة على سٌاسات تسعٌر وشروط هذه
المعامالت من قبل إدارة الشركة األم.
فٌما ٌلً المعامالت مع أطراف ذات عالقة:
تكالٌف التطوٌر كجزء من عقارات استثمارٌة

2132
دٌنار كوٌتً
-

═════════

2111
دٌنار كوٌتً
10,962,754
═════════
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37

معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
إن األرصدة مع أطراف ذات عالقة المدرجة فً بٌان المركز المالً المجمع هً كما ٌلً:

دفعات مقدما إلى مقاولٌن
دائنون ومصروفات مستحقة (إٌضاح )16
محتجزات دائنة

المساهمون
دٌنار كوٌتً

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

115,608
-

115,608
-

482,789
4,982,956
7,849,755

إن دائنً المحتجزات المصنفة فً بٌان المركز المالً المجمع مصنفة كما ٌلً:

مطلوبات غٌر متداولة

2132
دٌنار كوٌتً

محتجزات دائنة
ناقصاً :ربح غٌر مطفؤ من الخصم

-

صافً القٌمة الحالٌة

-

المطلوبات المتداولة
محتجزات دائنة

-

2111
دٌنار كوٌتً
4,172,147
)(494,540

─────────

─────────

═════════

═════════

3,677,607

4,172,148

═════════

═════════

═════════

═════════

-

7,849,755

إن األرصدة المملوكة إلى  /من أطراف ذات عالقة ال تحمل فائدة وتستحق الدفع خالل سنة واحدة من تارٌخ التقارٌر المالٌة
باستثناء مبلغ دائنً المحتجزات المذكور أعاله.
خالل السنة ،فقدت المجموعة السٌطرة على شركة الحمرا العقارٌة ش.م.ك( .مقفلة) .وبالتالً فإن بعض أرصدة دائنو
المحتجزات المستحقة إلى طرف ذي عالقة بمبلغ  2,577,461دٌنار كوٌتً ( 7,849,755 :2111دٌنار كوٌتً) قد تم
استبعادها من بٌان المركز المالً المجمع كما فً تارٌخ فقدان السٌطرة (إٌضاح .)6
مكافآت العاملٌن باإلدارة العلٌا
مزاٌا قصٌرة األجل
مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

38

2132
دٌنار كوٌتً

2111
دٌنار كوٌتً

447,640
55,438

473,960
59,710

التزامات رأسمالٌة ومطلوبات طارئة
التزامات رأسمالٌة

ٌوجد على المجموعة التزامات رأسمالٌة تتعلق بعقارات قٌد اإلنشاء بمبلغ ال شًء ( 19,815,373 :2111دٌنار كوٌتً).

مطلوبات طارئة

فً  31دٌسمبر  ،2112كان على المجموعة مطلوبات طارئة تتعلق بكفاالت بنكٌة بمبلغ  21,399دٌنار كوٌتً (:2111
 741,499دٌنار كوٌتً) تم إصدارها إلى وزارة المالٌة فٌما ٌتعلق بعقارات استثمارٌة ،ولٌس من المتوقع أن ٌنشؤ عنها أي
مطلوبات مادٌة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة في  13ديسمبر 2132
31

معلومات القطاعات
تنظم انمجمىعت ،ألغراض اإلدارة ،فٍ وحذاث أعمال بناءً عهً منتجاتها وخذماتها ونذَها قطاعٍ تشغُم نهما سمعت جُذة كما َهٍ:
 إدارة انعقاراث وتتضمن االستثمار وانمتاجرة فٍ انعقاراث وبناء أو تطىَر انعقاراث بغرض بُعها ضمن سُاق انعمم انعادٌوانخذماث انعقارَت األخري انمتعهقت بها.
 أنشطت األسهم واالستثماراث األخري وتتضمن انمشاركت فٍ صنادَق مانُت وعقارَت وإدارة متطهباث انسُىنت نذي انمجمىعت.تبُن انجذاول انتانُت معهىماث اإلَراداث وانخسائر وانمىجىداث وانمطهىباث فُما َتعهق بقطاعاث أعمال انمجمىعت:

 13ديسمبر 2132

أنشطة
األوراق المالية
واالستثمارات
األخرى
دينار كويتي

إيرادات القطاع

520,917

ربح القطاع
خسارة غُر محققت من مىجىداث مانُت بانقُمت
انعادنت من خالل األرباح أو انخسائر
تكانُف تمىَم
مصروفاث غُر مىزعت – بانصافٍ

)(1,683,339
)(472,044
-

نتائج القطاع

)(1,634,466

كما في  13ديسمبر 2132
مىجىداث انقطاع
مطهىباث انقطاع

══════════

أنشطة
االستثمار
العقاري
دينار كويتي
4,317,648

══════════

)(684,468

غير موزعة
دينار كويتي
8,400

══════════

)(999,978

المجموع
دينار كويتي
4,846,965

══════════

)(1,683,339
)(472,044
)(1,684,446

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

أنشطة
األوراق المالية
واالستثمارات
األخرى
دينار كويتي

أنشطة
االستثمار
العقاري
دينار كويتي

غير موزعة
دينار كويتي

63,066,564

3,633,180

63,982,095

)(991,578

1,189,011

1,007,136

المجموع
دينار كويتي

128,237,670

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

-

12,501,817

906,216

13,408,033
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39

معلومات القطاعات (تتمة)

 31دٌسمبر 2111

أنشطة
األوراق المالٌة
واالستثمارات
األخرى
دٌنار كوٌتً

إٌرادات القطاع

286,102

══════════

أنشطة
االستثمار
العقاري
دٌنار كوٌتً
3,989,173

══════════

غٌر موزعة
دٌنار كوٌتً
343,824

══════════

المجموع
دٌنار كوٌتً
4,619,099

══════════

خسارة القطاع
خسارة غٌر محققة من موجودات مالٌة بالقٌمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
خسارة محققة من بٌع موجودات مالٌة بالقٌمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

)(3,851,895

-

-

)(3,851,895

)(159,396

-

-

)(159,396

خسارة انخفاض قٌمة موجودات متاحة للبٌع
حصة فً نتائج شركة زمٌلة
تكالٌف تموٌل
مصروفات غٌر موزعة – بالصافً

)(1,846,483
)(580,785
-

-

نتائج القطاع

)(6,152,457

كما فً  31دٌسمبر 2111
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

)(606,248

)(1,846,483
)(580,785
)(606,248

──────────

─────────

──────────

─────────

══════════

══════════

══════════

══════════

أنشطة
االستثمار
العقاري
دٌنار كوٌتً

غٌر موزعة
دٌنار كوٌتً

303,971,362

15,161,651

118,550,205

4,013,601

أنشطة
األوراق المالٌة
واالستثمارات
األخرى
دٌنار كوٌتً

11,475,699

3,989,173

══════════

══════════

══════════

══════════

-

)(262,424

)(2,425,708

المجموع
دٌنار كوٌتً

330,608,712

══════════

══════════

══════════

══════════

122,563,806

ٌتم تنفٌذ أعمال المجموعة بصورة كاملة داخل الكوٌت.
21

أهداف وسٌاسات إدارة المخاطر المالٌة
تكمن المخاطر ضمن أنشطة المجموعة ولكن ٌتم إدارة هذه المخاطر بطرٌقة التحدٌد والقٌاس والمراقبة المستمرة وفقا ً لحدود
المخاطر والضوابط األخرى .إن هذه الطرٌقة فً إدارة المخاطر ذات أهمٌة كبٌرة الستمرار المجموعة فً تحقٌق األرباح
وٌتحمل كل فرد بالمجموعة مسإولٌة التعرض للمخاطر فٌما ٌتعلق بالمسإولٌات المنوطة به .تتعرض المجموعة لمخاطر
االئتمان ومخاطر السٌولة ومخاطر السوق .حٌث تنقسم مخاطر السوق إلى مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبٌة
ومخاطر أسعار األسهم .تتعرض المجموعة أٌضا ُ لمخاطر التشغٌل .ال تشمل عملٌة مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال
مثل التغٌٌرات فً بٌئة التكنولوجٌا واألعمال حٌث ٌتم مراقبة هذه المخاطر من خالل عملٌة التخطٌط اإلستراتٌجً الخاصة
بالمجموعةٌ .تولى أعضاء مجلس اإلدارة المسئولٌة األساسٌة عن أسلوب إدارة كافة المخاطر والعتماد إستراتٌجٌات وأساسٌات
المخاطر.
 21.3مخاطر االئتمان
تقتصر مخاطر االئتمان على القٌمة الدفترٌة للموجودات المالٌة المدرجة فً بٌان المركز المالً المجمع.
تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فٌما ٌتعلق بالعمالء مستؤجري العقارات عن طرٌق المراقبة المنتظمة لألرصدة
المدٌنة القائمة.
تحد المجموعة من مخاطر االئتمان فٌما ٌتعلق بالودائع البنكٌة عن طرٌق التعامل مع البنوك ذات السمعة الجٌدة.
فٌما ٌتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالٌة األخرى .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان نتٌجة عجز الطرف
المقابل ،بحٌث ٌكون الحد األقصى للتعرض للمخاطر ٌعادل القٌمة الدفترٌة لهذه األدوات المالٌة.
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أهذاف وسياساث إدارة انمخاطر انمانيت (تتمت)
 42.4مخاطر انسيىنت
إْ ِخبؼش اٌغٌٛ١خ ٘ ٟاٌّخبؼش اٌز ٟرىّٓ ف ٟػذَ لذسح اٌّدّٛػخ ػٍ ٝاٌٛفبء ثصبف ٟازز١بخبرٙب اٌزّ١ٍ٠ٛخ .رٕزح ِخبؼش
اٌغٌٛ١خ ػٓ اٌزمٍجبد ف ٟاٌغٛق أ ٚرذٔ ٟدسخخ االئزّبْ ِّب لذ ٠زغجت فٔ ٟعٛة ثؼط ِصبدس اٌزّ ً٠ٛػٍ ٝاٌفٛسٌٍٛٚ .لب٠خ ِٓ
٘زٖ اٌّخبؼش ،لبِذ اإلداسح ثزٕ٠ٛغ ِصبدس اٌزّٚ ً٠ٛإداسح اٌّٛخٛداد ِغ أخز اٌغٌٛ١خ ف ٟاالػزجبسٚ ،االززفبؾ ثشص١ذ وبفِ
ٌٍٕمذ ٚإٌمذ اٌّؼبدي ٚاألٚساق اٌّبٌ١خ اٌمبثٍخ ٌٍزذاٚي.
ٍ٠خص اٌدذٚي اٌزبٌ ٟلبئّخ اعزسمبق اٌّؽٍٛثبد ػٍ ٝاٌّدّٛػخ اعزٕبدًا إٌ ٝاٌزضاِبد اٌغذاد اٌزؼبلذ٠خ غ١ش اٌّخصِٛخ.
رؼىظ لبئّخ اٌغٌٛ١خ ٌٍّؽٍٛثبد اٌّبٌ١خ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّزٛلؼخ ٚاٌز ٟرزعّٓ ِذفٛػبد اٌفٛائذ اٌّغزمجٍ١خ ػٍِ ٝذ ٜفزشح
اعزّشاس ٘زٖ اٌّؽٍٛثبد اٌّبٌ١خ .إْ لبئّخ اعزسمبق اٌّؽٍٛثبد اٌّبٌ١خ غ١ش اٌّخصِٛخ وّب ف 31 ٟد٠غّجش  2012وّب :ٍٟ٠
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أقم من ثالثت أشهر
دينار كىيتي

 5إنى 34
شهرا
دينار كىيتي

 3إنى 5
سنىاث
دينار كىيتي

لشٚض ألخً
دائِٕٚ ْٛصشٚفبد ِغزسمخ

1,513,841

9,166,922
8,133

2,260,000

أكثر من  5سنىاث
دينار كىيتي

-

انمجمىع
دينار كىيتي

9,166,922
3,781,974

انمجمىع

──────────

1,513,841

──────────

──────────

───────────

───────────

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

 31د٠غّجش 2011

ألً ِٓ ثالثخ أشٙش
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

 3إٌ12 ٝ
شٙشا
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

 1إٌ 5 ٝعٕٛاد
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

أوثش ِٓ
 5عٕٛاد
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

اٌّدّٛع
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

خضء غ١ش ِزذاٚي ِٓ ِسزدضاد دائٕخ
زغبثبد ِىشٛفخ ٌذ ٜاٌجٕٛن
لشٚض ألخً
دائِٕٚ ْٛصشٚفبد ِغزسمخ

9,374,782
1,141,875
4,717,837

13,439,977
5,552,911

4,172,147
48,978,125
-

119,843,750
-

4,172,147
9,374,782
183,403,727
10,270,748

اٌّدّٛع

15,234,494

9,175,055

2,260,000

-

12,948,896

──────────

──────────

──────────

───────────

───────────

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

18,992,888

53,150,272

119,843,750

207,221,404

 42.5مخاطر انسىق
إْ ِخبؼش اٌغٛق ِ٘ ٟخبؼش رمٍت لّ١خ اٌّٛخٛداد ٔز١دخ ٌٍزغ١شاد ف ٟأعؼبس اٌغٛق عٛاء ٔزدذ ٘زٖ اٌزغ١شاد ػٓ ػٛاًِ
رزؼٍك ثبعزثّبساد خبصخ أ ٚاٌدٙخ اٌّصذسح ٌٗ أ ٚػٛاًِ رؤثش ػٍ ٝخّ١غ االعزثّبساد اٌّزبخش ثٙب ف ٟاٌغٛق.
رذاس ِخبؼش اٌغٛق ػٍ ٝأعبط رٛص٠غ اٌّٛخٛداد ثصٛسح ِسذدح ِغجمبً ػٍ ٝفئبد ِزؼذدح ٌٍّٛخٛداد ٚرٕ٠ٛغ اٌّٛخٛداد
ثبٌٕغجخ ٌٍزٛص٠غ اٌدغشافٚ ٟاٌزشوض ف ٟلؽبػبد األػّبي ٚاٌزم ُ١١اٌّغزّش ٌظشٚف اٌغٛق ٚاردب٘برٗ ٚرمذ٠ش اإلداسح ٌٍزغ١شاد
ؼٍ٠ٛخ ٚلص١شح األخً ف ٟاٌمّ١خ اٌؼبدٌخ.
 42.5.3مخاطر أسعار انفائذة
إْ ِخبؼش أعؼبس اٌفبئذح ِ٘ ٟخبؼش رمٍت اٌمّ١خ اٌؼبدٌخ أ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزمجٍ١خ ٌألدٚاد اٌّبٌ١خ ثغجت اٌزغ١شاد ف ٟأعؼبس
اٌفبئذح ف ٟاٌغٛق .رزؼشض اٌّدّٛػخ ٌّخبؼش أعؼبس اٌفبئذح ػٍ ٝاٌمشٚض (اٌسغبثبد اٌّىشٛفخ ٌذ ٜاٌجٕه ٚاٌمشض ِسذد
األخً)
ٛ٠ظر اٌدذٚي اٌزبٌ ٟزغبع١خ ث١بْ اٌذخً اٌّدّغ ٌٍزغ١شاد اٌّؼمٌٛخ اٌّسزٍّخ ألعؼبس اٌفبئذح ِغ االززفبؾ ثىبفخ اٌّزغ١شاد
األخش ٜثبثزخ.
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2011

اٌض٠بدح /إٌمص ف ٟإٌمبغ
األعبع١خ

اٌزأث١ش ػٍ ٝسثر
(خغبسح) اٌغٕخ لجً
اٌعشائت
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

+ 100
+ 100

90,735
601,638

45

29

42

أهذاف وسياساث إدارة انمخاطر انمانيت (تتمت)
 42.5.4مخاطر انعمالث األجنبيت
إْ ِخبؼش اٌؼّالد األخٕج١خ ِ٘ ٟخبؼش رمٍت اٌمّ١خ اٌؼبدٌخ أ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزمجٍ١خ ٌألداح اٌّبٌ١خ ثغجت اٌزغ١ش ف ٟأعؼبس
صشف اٌؼّالد األخٕج١خ.
ال رزؼشض اٌّدّٛػخ ٌّخبؼش اٌؼّالد األخٕج١خ ز ١أْ وبفخ اٌّٛخٛداد ٚاٌّؽٍٛثبد ِم١ذح ثبٌذٕ٠بس اٌى٠ٛز.ٟ
 42.5.5مخاطر أسعار األسهم
رٕزح ِخبؼش أعؼبس األع ِٓ ُٙاٌزغ١ش ف ٟاٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ٌالعزثّبساد ف ٟأع .ُٙرذ٠ش اٌّدّٛػخ ِخبؼش أعؼبس األع ِٓ ُٙخالي
رٛص٠غ االعزثّبساد ثبٌٕغجخ ٌزشوض أٔشؽخ لؽبػبد األػّبي.
ٛ٠ظر اٌدذٚي اٌزبٌِ ٟذ ٜزغبع١خ لّ١خ االعزثّبساد اٌّغؼشح ٌٍزغ١شاد اٌّسزٍّخ ثصٛسح ِؼمٌٛخ ف ٟأعؼبس األعِ ،ُٙغ
االززفبؾ ثىبفخ اٌّزغ١شاد األخش ٜثبثزخ .إْ رأث١ش اٌض٠بدح ف ٟأعؼبس األع ِٓ ُٙاٌّزٛلغ أْ رؼبدي ٚرمبثً رأث١ش اٌض٠بداد
اٌّٛظسخ.
إْ اٌزأث١ش ػٍ ٝزمٛق اٌٍّى١خ (ٔز١دخ اٌزغ١ش ف ٟاٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ٌٍّٛخٛداد اٌّبٌ١خ اٌّزبزخ ٌٍج١غ ف 31 ٟد٠غّجش) ٔٚزبئح اٌّدّٛػخ
(ٔز١دخ اٌزغ١ش ف ٟاٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ٌٍّٛخٛداد اٌّبٌ١خ اٌّذسخخ ثبٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ِٓ خالي األسثبذ أ ٚاٌخغبئش) ٔز١دخ اٌزغ١شاد
اٌّسزٍّخ ثصٛسح ِؼمٌٛخ فِ ٟؤششاد اٌغٛقِ ،غ االززفبؾ ثىبفخ اٌّزغ١شاد األخش ٜثبثزخ ٛ٘ ،وّب :ٍٟ٠
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مؤشراث انسىق

انتغيراث
في أسعار األسهم
%

انتأثير
عهى حقىق
انمهكيت
دينار كىيتي

اٌى٠ٛذ

+/-5

23,574

2011

انتأثير
عهى خسارة
انسنت قبم
انضرائب
دينار كىيتي

اٌزغ١شاد
ف ٟأعؼبس األعُٙ
%

اٌزأث١ش
ػٍ ٝزمٛق
اٌٍّى١خ
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

246,373

+/-5

24,072

اٌزأث١ش
ػٍٝ
خغبسح اٌغٕخ لجً
اٌعشائت
دٕ٠بس و٠ٛزٟ

159,493

فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌّٛخٛداد اٌّبٌ١خ اٌّزبزخ ٌٍج١غ غ١ش اٌّغؼشح اٌّذسخخ ثبٌزىٍفخ (إ٠عبذ  ،)7فئْ رأث١ش اٌزغ١شاد ف ٟأعؼبس األع ُٙال
ّ٠ىٓ رسذ٠ذ٘ب ثصٛسح ِٛثٛق ِٕٙب ٔز١دخ ٌؼذَ رٛفش لّ١خ ػبدٌخ ِٛثٛق ِٕٙب ٌٙزٖ االعزثّبساد.
إدارة رأس انمال
إْ ٘ذف اٌّدّٛػخ اٌشئ١غ ِٓ ٟإداسح سأط اٌّبي ٘ ٛظّبْ اٌّسبفظخ ػٍِ ٝؼذالد سأط اٌّبي اٌد١ذح ٌذػُ األػّبي اٌز ٟرمَٛ
ثٙب ٚرسم١ك أػٍ ٝلّ١خ ٠سصً ػٍٙ١ب اٌّغبُ٘.
رم َٛاٌّدّٛػخ ثئداسح ٘١ىً سأط اٌّبي ٚإخشاء رؼذ٠الد ػٍ ٗ١ف ٟظٛء رغ١شاد اٌظشٚف االلزصبد٠خ٠ ٌُ .زُ إخشاء أ ٞرغ١١شاد
ف ٟاأل٘ذاف أ ٚاٌغ١بعبد أ ٚاإلخشاءاد خالي اٌغٕز ٓ١إٌّز١ٙز ٓ١ف 31 ٟد٠غّجش  31ٚ 2012د٠غّجش ٠ .2011زى ْٛسأط اٌّبي
ِٓ زمٛق اٌٍّى١خ اٌخبصخ ثّغبّ٘ ٟاٌششوخ األَ ثبعزثٕبء اٌزغ١شاد اٌّزشاوّخ ف ٟازز١بؼ ٟاٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ٠ٚمذس رٌه ثّجٍغ
 114,785,886دٕ٠بس و٠ٛز ٟوّب ف 31 ٟد٠غّجش  114,568,054 :2011( 2012دٕ٠بس و٠ٛز.)ٟ
43

انقيمت انعادنت نألدواث انمانيت
رزى ْٛاٌّٛخٛداد اٌّبٌ١خ ِٓ االعزثّبساد ٚاٌّذٚ ٓ١ٕ٠إٌمذ ٚإٌمذ اٌّؼبديٚ .رزى ْٛاٌّؽٍٛثبد اٌّبٌ١خ ِٓ اٌمشٚض ألخً
ٚاٌذائٕ .ٓ١رذسج اٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ٌألدٚاد اٌّبٌ١خ ثبٌّجٍغ اٌزّ٠ ٞىٓ ِمبثٍٗ ِجبدٌخ األداح فِ ٟؼبٍِخ زبٌ١خ ث ٓ١أؼشاف ساغجخ ف ٟرٌه،
خالف ث١غ اإلخجبسٌٍ ٞزصف١خ.
إْ اٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ٌٙزٖ األدٚاد اٌّبٌ١خ ال رخزٍف ثصٛسح خ٘ٛش٠خ ػٓ لّ١زٙب اٌذفزش٠خ ف ٟربس٠خ ث١بْ اٌّشوض اٌّبٌ ٟثبعزثٕبء ثؼط
االعزثّبساد اٌّزبزخ ٌٍج١غ اٌّذسخخ ثبٌزىٍفخ ( إ٠عبذ .)7
وّب ف 31 ٟد٠غّجش ،وبْ ٌذ ٜاٌّدّٛػخ األدٚاد اٌّبٌ١خ اٌزبٌ١خ اٌز٠ ٟزُ ل١بعٙب ثبٌمّ١خ اٌؼبدٌخ:
رغزخذَ اٌّدّٛػخ اٌدذٚي اٌٙشِ ٟاٌزبٌٌ ٟزسذ٠ذ اٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ٌٍّٛخٛداد اٌّبٌ١خ ٚاإلفصبذ ػٕٙب زغت أعٍٛة اٌزم:ُ١١
اٌّغز :1 ٜٛأعؼبس ِؼٍٕخ (غ١ش ِؼذٌخ) ف ٟاٌغٛق إٌشػ ٌّٛخٛداد أِ ٚؽٍٛثبد ِسذدح.
أعبٌ١ت أخش ٜاٌز ٟرى ْٛخّ١غ ِذخالرٙب ٌٙب رأث١شاً ٍِّٛعبً ػٍ ٝاٌمّ١خ اٌؼبدٌخ اٌّغدٍخ ِؼشٚظخ ثشىً
اٌّغز:2 ٜٛ
ِجبشش أ ٚغ١ش ِجبشش
أعبٌ١ت رم ُ١١رغزخذَ ِذخالد ٌٙب رأث١شاً ٍِّٛعبً ػٍ ٝاٌمّ١خ اٌؼبدٌخ اٌّغدٍخ ٚاٌز ٟال رغزٕذ إٌ ٝث١بٔبد
اٌّغز:3 ٜٛ
اٌغٛق اٌّؼشٚظخ.
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القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة)
األدوات الوالُة التٍ َتن قُاسها بالقُوة العادلة:
فٍ  31دَسوبر 2112

هىجىدات هالُة هتادة للبُع
هىجىدات هالُة بالقُوة العادلة هي خالل األرباح أو الخسائر

الوستىي 1
دٌَار مىَتٍ

الوستىي 3
دٌَار مىَتٍ

اإلجوالٍ
دٌَار مىَتٍ

471,477
4,631,375

296,090

471,477
4,927,465

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

الوستىي 1
دٌَار مىَتٍ

الوستىي 3
دٌَار مىَتٍ

اإلجوالٍ
دٌَار مىَتٍ

427,724
4,337,364

534,565

427,724
4,871,929

5,102,852

فٍ  31دَسوبر 2111

هىجىدات هالُة هتادة للبُع
هىجىدات هالُة بالقُوة العادلة هي خالل األرباح أو الخسائر

296,090

5,398,942

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

4,765,088

534,565

5,299,653

خالل السٌة الوٌتهُة فٍ  31دَسوبر ،ال تىجذ أٌ تذىَالت بُي قُاسات الوستىي  1والوستىي  2للقُوة العادلة ،وال تىجذ تذىَالت إلً
أو هي قُاسات الوستىي  3للقُوة العادلة.
22

معلومات المقارنة
تتضوي البُاًات الوالُة الوجوعة للسٌة الوالُة الوٌتهُة فٍ  31دَسوبر  2111هىجىدات وهطلىبات شرمة الذوراء العقارَة ش.م.ك.
(هقفلة) مشرمة تابعة ،والتٍ تن استبعادها خالل السٌة الذالُة (إَضاح  .)6وبالتالٍ فإى أرقام الوقارًة الوذرجة فٍ بُاًات الذخل
والذخل الشاهل والورمز الوالٍ والتذفقات الٌقذَة الوجوعة ال تصلخ للوقارًة هع تلل الوذرجة لسٌة .2111
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